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Universidade necessária: Da que temos à que queremos
A Adata-base
2014 já começou. Até 21/3,
assembleias
unidades
para definir do
Plenária nas
conclui
montagem
nossa “Chapão
Pauta de sentação
à Pauta Unificada.
Após
dade sugestões
Adunesp”
aos

agendar a assembleia nas unidades, as subseções da Adunesp devem informar
data e local para adunesp@adunesp.org.br. Posteriormente, para o mesmo email, informe os resultados.

colegiados centrais

- 25/3,Aterça-feira:
Nova reunião
do F6,
na sedeoda
Adusp, às 10h, para avaliação do retorno das assembleias,
Plenária Estadual
de 19/10
concluiu
processo
na perspectiva de fechamento da Pauta neste dia.
de -montagem
do “Chapão
da Adunesp”,
tema jájunto
tratado
28/3, terça-feira:
Protocolo
da Pauta Unificada
à presidência do Cruesp, que se encontra na Unicamp.
em quatro plenárias anteriores. Assim como fez em anos
hora de iniciarmos
mobilização
pelas
nossas reivindicações.
passados, É
a Adunesp
organizoua um
“Chapão”
de candidatos comprometidos política e programaticamente com
os princípios que a entidade defende,...................................................................................................
definidos em suas
instâncias de discussão e deliberação, com vistas às eleições aos órgãos colegiados centrais deste ano (CO, CEPE,
CADE, CCG, CCPG, CCEU, CCPe).
A construção do “Chapão da Adunesp” deu-se a
Os funcionários e professores das escolas técnicas (ETECs) e faculdades de tecnologia (FATECs),
partir de um processo coletivo e democrático, no qual todas
mantidas pelo Centro Paula Souza, estão em greve desde o dia 17/2. A greve da categoria tem como ponto
as subseções
foram
chamadas
a assumir
sua parte
na res- desde 2011 e somente no dia 28/2/2014, diante da
central o novo
plano
de carreira.
O planoaestava
engavetado
ponsabilidade
de indicar
nomes
de colegas
comprometidos
pressão da greve,
o governo
o enviou
à Alesp,
na forma de projeto de lei (PLC 07/2014).
No Programa
entanto, abriu-se
um novo
problema:
o plano que havia sido negociado com o Sindicato da
com a “Carta
do Chapão”.
O objetivo
é apresencategoria
(o
Sinteps,
que
integra
o
Fórum
das
Seis)
durante
tar à comunidade um conjunto de nomes engajados nas 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
lutas do nosso Sindicato, por condições dignas de trabalho,
cortados: licença maternidade de 180 dias para as celetistas,Inscrição
Sexta Parte, auxílio
auxílio
dos alimentação,
candidatos
pela
democratização
das instâncias internas de poder, em
transporte,
entre outros.
Adunesp está enviando aos candidatos do
defesa do ensino
graduação
do hoje
atuale a expectativaA da
Diante de
deste
quadro, ae pela
grevesubstituição
prossegue até
categoria é que os deputados
“Chapão”,
via e-mail,
as orientações
e impressos necesaceitemdee avaliação
aprovem asdocente
emendas
apresentadas
Sinteps, que visam a devolver
ao projeto
os itens cortados.
processo
por
outro, cujospelo
pressupossários
à inscrição,
que seda
encerra
27/10/2015. A lista
de 100
unidades do
Centro
ETECs epública,
FATECs) registram
greve,
mesmo diante
enormeem
pressão
tosMais
estejam
sintonizados
com
uma(entre
universidade
exercida pelo governo, com ameaça de corte de ponto e de substituição
dos grevistas.
completa
dos
nomes
será
amplamente
divulgada na categratuita, laica, de qualidade e socialmente referenciada.
No dia 11/3, a entidade promoveu um ato público no Vãogoria
Livreem
dobreve.
MASP, que recebeu participantes
A oCarta
Programa
do Chapão
– intitulada
de todo
estado.
O presidente
da Adunesp,
João da“A
Costa Chaves Júnior, compareceu ao ato e conferiu apoio
As eleições oficiais estão marcadas para os dias 1º
Universidade
necessária: Da que temos à que queremos” –
à luta dos trabalhadores.
7/12/2015.
Vinculado no
à Unesp
a sua criação, o Centro Paulaa Souza
vem sendo duramente atacado pelo
está disponibilizada
site dadesde
Adunesp.
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.

Adunesp apoia greve nas ETECs e FATECs

Plenária cria grupo para estudar “crédito generalizado”

As propostas de mudanças na contabilização dos créditos, apresentadas por uma comissão
criada pelo CEPE, foram tema de uma discussão
preliminar na Plenária Estadual da Adunesp de
19/10. Foram levantadas várias preocupações sobre
o impacto das alterações para discentes, para o ensino de graduação e para a atividade docente. Para
avaliar as medidas e definir um posicionamento da
Adunesp, foi criado um grupo de estudos com os
professores Ângelo Antônio Abrantes/Bauru, An-

tônio Martins/Sorocaba, Sílvia Adoue/Araraquara, Sueli Guadelupe de Lima Mendonça/Marília e
Valéria Barbosa/Marília.
A plenária também indicou aos representantes do “Chapão da Adunesp” no CEPE e na CCG
que solicitem a rediscussão do tema nestes colegiados de modo a que ele seja tratado sem atropelos e
com a profundidade necessária, dada a gravidade
das suas possíveis implicações, e também de forma
ampla junto à comunidade.

