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participantes
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– Plenária
da Adunesp,
de todo o estado. O presidente da Adunesp, João da Costa Chaves Júnior, compareceu ao ato e conferiu apoio
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à luta dos trabalhadores.
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governo estadual. Desde
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Adunesp apoia greve nas ETECs e FATECs

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.

Plenária questiona inserção de
tema no CO

A Plenária Estadual da Adunesp de
3/7, em Sorocaba, teve um período destinado
aos informes sobre a última reunião do
Conselho Universitário (CO), realizada em 2/7.
Causou estranhamento a informação de que,
embora não constasse na pauta previamente
distribuída aos membros, foi inserido um tema
importante para discussão e deliberação. Tratase, conforme Despacho 173/2015-CO/SG, do

seguinte: “A proposta do Magnífico Reitor, de
que os atuais ocupantes das funções de Reitor
e Vice-Reitor possam concluir seus respectivos
mandatos na hipótese de aposentadoria por
idade.”. Possivelmente a motivação tenha sido
a situação da professora Marilza Vieira Cunha
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Rudge, Vice-Reitora, que completa 70 anos no
dia 6/8/2015.
Apesar de alguns questionamentos sobre
a inserção de assunto de tamanha importância
sem prévio conhecimento, depois que a
assessoria jurídica da Universidade defendeu
a tese de que nada impede que ela permaneça
no cargo após a aposentadoria, o Conselho

Universitário aprovou a seguinte proposta
(por 55 votos favoráveis e 11 abstenções): “Os
atuais ocupantes das funções de Reitor e ViceReitor, detentores de mandatos, escolhidos
em decorrência de processo eleitoral,
poderão concluir seus mandatos, na hipótese
de aposentadoria por idade, desde que
manifestem interesse em concluí-los”.
Essa questão deverá ser objeto de
discussão na próxima Plenária Estadual da
Adunesp.

Moção

Não ao retrocesso no Pibid
Os presentes na Plenária Estadual da Adunesp de Sorocaba
vêm a público manifestar sua preocupação com a possibilidade de
que o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – Pibid,
mantido pela Diretoria de Educação Básica da Capes, sofra cortes em
decorrência do ajuste fiscal em curso no governo federal.
Voltado à formação de professores e com avaliação bastante
positiva desde a sua criação, em 2009, o Pibid vem se pautando na
parceria imprescindível entre instituições formadoras de professores e
as escolas públicas da educação básica.
O Pibid tem significado uma revolução na formação de professores,
oferecendo condições objetivas para o desenvolvimento dos projetos, tais
como bolsas para professores da rede pública e das IES, bolsa para os
licenciandos, além de recursos financeiros para o desenvolvimento de
atividades de diferentes áreas do conhecimento nas escolas públicas, das
redes estaduais e municipais, em todos os níveis de ensino da educação
básica. De 43 instituições de ensino superior (IES), 266 escolas e 3.088
bolsas em 2009, o Programa chega a 2015 com 284 IES, 5.898 escolas
e 90.254 bolsas.
Neste momento de muita expectativa frente ao destino do Pibid,
esperamos que o Comunicado Oficial da Capes se materialize não só
na manutenção do Programa, com a garantia de todas as bolsas, mas
também com o repasse da 2ª parcela dos recursos de 2014 para as IES
que ainda não receberam. Essas ações sem dúvida trarão a tranquilidade
necessária para todos que trabalham em prol da educação pública de
qualidade.
Sorocaba, 3 de julho de 2015.
Professores presentes à Plenária Estadual da Adunesp

