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A data-base 2014 já começou. Até 21/3, 
assembleias nas unidades para definir 

nossa Pauta de sentação de sugestões à Pauta Unificada. Após 
agendar a assembleia nas unidades, as subseções da Adunesp devem informar 
data e local para adunesp@adunesp.org.br. Posteriormente, para o mesmo e-

mail, informe os resultados. 
- 25/3, terça-feira: Nova reunião do F6, na sede da Adusp, às 10h, para avaliação do retorno das assembleias, 
na perspectiva de fechamento da Pauta neste dia. 
- 28/3, terça-feira: Protocolo da Pauta Unificada junto à presidência do Cruesp, que se encontra na Unicamp.  
 
 É hora de iniciarmos a mobilização pelas nossas reivindicações.  
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Adunesp apoia greve nas ETECs e FATECs 
 

 
Os funcionários e professores das escolas técnicas (ETECs) e faculdades de tecnologia (FATECs), 

mantidas pelo Centro Paula Souza, estão em greve desde o dia 17/2. A greve da categoria tem como ponto 
central o novo plano de carreira. O plano estava engavetado desde 2011 e somente no dia 28/2/2014, diante da 
pressão da greve, o governo o enviou à Alesp, na forma de projeto de lei (PLC 07/2014).  

No entanto, abriu-se um novo problema: o plano que havia sido negociado com o Sindicato da 
categoria (o Sinteps, que integra o Fórum das Seis) durante o ano de 2013 sofreu profundos cortes em relação 
ao que foi enviado à  Alesp. Além de um expressivo rebaixamento nas tabelas salariais, vários direitos foram 
cortados: licença maternidade de 180 dias para as celetistas, Sexta Parte, auxílio alimentação, auxílio 
transporte, entre outros.  

Diante deste quadro, a greve prossegue até hoje e a expectativa da categoria é que os deputados 
aceitem e aprovem as emendas apresentadas pelo Sinteps, que visam a devolver ao projeto os itens cortados. 
Mais de 100 unidades do Centro (entre ETECs e FATECs) registram greve, mesmo diante da enorme pressão 
exercida pelo governo, com ameaça de corte de ponto e de substituição dos grevistas.  

No dia 11/3, a entidade promoveu um ato público no Vão Livre do MASP, que recebeu participantes 
de todo o estado. O presidente da Adunesp, João da Costa Chaves Júnior, compareceu ao ato e conferiu apoio 
à luta dos trabalhadores. 

Vinculado à Unesp desde a sua criação, o Centro Paula Souza vem sendo duramente atacado pelo 
governo estadual. Desde 1996, num flagrante desrespeito à lei do vínculo, o governo deixou de pagar aos 
funcionários e professores das ETECs e FATECs os reajustes concedidos pelo Cruesp às universidades. Este é 
um dos principais elementos que determinam o forte arrocho salarial da categoria. 
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  Na plenária estadual da Adunesp realizada em Presidente Prudente, no dia 12/3/2015, foi 
debatida uma questão que vem preocupando a maior parte dos docentes: o prazo de entrega dos 
relatórios anuais e trienais, previsto para 27/3.
 Ocorre que muitas unidades universitárias que aderiram à greve do ano passado tiveram seus 
calendários escolares alterados, de modo que várias delas estarão ministrando aulas até a primeira 
quinzena de abril. Esses professores, além de sobrecarregados com a reposição de aulas, ao que 
tudo indica, não poderão computá-las em seus relatórios, uma vez que foram ministradas em 2015 
e não em 2014, ano a que eles se referem. Isto poderá acarretar impactos negativos, prejudiciais à 
avaliação do docente, o que é motivo de preocupação para todos. 
 Diante da possibilidade de eventuais perdas e danos no processo de avaliação, a plenária de 
Prudente incumbiu o presidente da Adunesp, Prof. João da Costa Chaves Júnior, de entrar em con-
tato com a vice-reitora, Profa. Marilza Vieira Cunha Rudge, presidente do CEPE, para que tomasse 
as providências cabíveis para adiar o prazo de entrega dos relatórios anuais e trienais para o final do 
mês de abril. 
 Após atender pessoalmente o presidente da Adunesp, em audiência realizada em 16/3, a 
vice-reitora informou que consultaria a Secretaria Geral sobre os procedimentos para a convocação 
de uma reunião extraordinária do CEPE, ou uma decisão “ad referundum” para ampliar o prazo de 
entrega dos relatórios com data posterior ao encerramento do segundo semestre de 2014, que na 
maioria das unidades esta previsto para 8/4. Após a audiência, não houve mais retorno por parte da 
Profa. Marilza. 
 Dada a importância e urgência do assunto, e considerando as deliberações da plenária de 
Prudente, a Adunesp solicitou aos conselheiros do CEPE que dessem início ao procedimento para 
autoconvocação do Colegiado para segunda-feira próxima, dia 23/3/2015, às 9h, por videoconfe-
rência, com a seguinte pauta: definição de novo prazo de entrega para os relatórios anuais e trienais 
e registro do período de greve.
 O assunto está assim regulamentado no regimento do CEPE:
- Alínea XI do artigo 2º: Cabe à sua presidência “convocar as sessões, mesmo quando por solicita-
ção de pelo menos 1/3 dos membros do Colegiado”;
- Parágrafo único: “No caso de recusa do Presidente da convocação da sessão com base em solicita-
ção de pelo menos 1/3 dos membros, essa será subscrita pelos que a convocaram”.
 O pedido (segue modelo em anexo a este boletim), assinado por um terço dos conselheiros, 
foi enviado à vice-reitora e à Secretaria Geral hoje, 20/3. 

Prorrogação do prazo de entrega dos relatórios

Frente ao silêncio da reitoria, a Adunesp 
impulsiona autoconvocação do CEPE para 

encaminhar a questão


