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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.  

 
 

................................................................................................... 
 

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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Eleições aos Colegiados Centrais da Unesp

 Participe da montagem do 
“Chapão da Adunesp”

De 20/7 a 7/8, assembleias nas unidades devem discutir a Carta Programa e 
indicar nomes comprometidos com as lutas da categoria e a educação pública

       A plenária estadual da 
Adunesp de 3/7, realizada 
no campus de Sorocaba, deu 
prosseguimento ao processo de 
debates com vistas à constituição 
do “Chapão da Adunesp”, para 
concorrer às eleições aos órgãos 
colegiados centrais da Unesp 
(CO, CEPE, CADE e outros), que 
acontecem ainda neste ano.
 O objetivo é montar um 
“Chapão” com candidatos que 
defendam os princípios 
estabelecidos pela categoria nas 
instâncias de discussão e deli
beração da Adunesp, expressando os interesses 
da nossa categoria, da comunidade acadêmica 
como um todo e da universida de pública.
 Os presentes à plenária de Sorocaba 
fizeram um debate sobre os princípios que 
devem ser enfocados na Carta Programa: 
projeto de universidade, financiamento, 
autonomia universitária, articulação ensino/
pesquisa/extensão, carreira e avaliação docente, 

valorização da graduação, EAD e 
outros.
 Foi consensual a necessidade de 
um olhar especial sobre a definição 
dos candidatos que a Adunesp vai 
apoiar para o Conselho Universitário, 
principal colegiado da Universidade. 
Assim como vai ocorrer com os 
candidatos aos demais órgãos, é 
essencial que defendam os princípios 
previstos na Carta Programa e ajam 
com independência e espírito coletivo 
nas reuniões destes colegiados.
 
Olho no calendário

Até 15/7/2015 – Divulgação da Carta 
Programa do “Chapão”.
De 20/7 a 7/8/2015 – Assembleias nas 
unidades para discutir a Carta Programa e 
indicar nomes para o “Chapão”.
10/8/2015 – Plenária Estadual da Adunesp, 
em São Paulo, para fechar os nomes do 
“Chapão”. Os candidatos devem estar 
presentes.

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. Trata
se, conforme Despacho 173/2015CO/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 Vice-
Reitor, detentores de mandatos, escolhidos 
em decorrência de processo eleitoral, 
poderão concluir seus mandatos, na hipótese 
de aposentadoria por idade, desde que 
manifestem interesse em concluílos”.

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 


