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A Diretoria da APROPUC 
esteve na manhã de hoje, 
06/12/22, na sessão do 
CONSAD, representada pe-
los professores Beatriz Abra-
mides e João Batista Teixeira, 
e pela assessoria jurídica da 
APROPUC, Dra. Karina Sa-
lomão, para a sustentação oral 
do recurso interposto pela 
APROPUC no dia 25/11/22 
junto àquele Conselho.
O recurso foi apresentado 
tendo três principais eixos: 
trabalhista, acadêmico-peda-
gógico e político, cuja síntese 
foi divulgada em nosso PUC-
viva, bem como meios eletrô-
nicos da APROPUC.
Estiveram presentes na mo-
bilização professores de vá-
rios cursos e representações 
estudantis, que aguardaram a 
participação da APROPUC 
na sessão do Conselho.
Os diretores e a assessora 
jurídica destacaram os prin-

cipais aspectos relativos aos 
três eixos, na defesa da sus-
pensão imediata da Delibera-
ção 03/2022 e retomada dos 
patamares ora vigentes, ou 
seja, 06 créditos para contra-
tos de tempo parcial TP-10. 
Propusemos também que 
seja desencadeado um pro-
cesso de discussão nas ins-
tâncias acadêmicas e APRO-
PUC acerca de contratos e 
carreira docente no primeiro 
semestre de 2023, para que 
seja desenhado um contra-
to de trabalho e carreira que 
seja fi nanceiramente viável e 
que também corresponda à 
realidade acadêmico-pedagó-
gica dos cursos e supere as 
desigualdades hoje existentes. 
Defendemos também que se 
estabeleça uma política de 
renovação de quadros asso-
ciada ao desligamento dos 
professores que assim o de-
sejarem, garantindo direitos 

para sua aposentadoria. Feita 
a defesa, os diretores e a as-
sessora jurídica se juntaram 
aos professores e estudantes 
mobilizados para informar 
nossas colocações para o 
Conselho.
No fi nal da manhã, foi-nos in-
formado que o recurso foi aca-
tado e deferido, fi cando manti-
dos os parâmetros atuais para 
os contratos de TP-10, ou seja, 
mínimo de seis créditos. Ainda 
aguardamos o informe ofi cial.
Esta é uma vitória da orga-
nização e mobilização das 
professoras e professores 
que votaram por unanimi-
dade na proposta de recurso 
da APROPUC para o CON-
SAD, bem como do apoio 
ativo das representações es-
tudantis – Graduação e Pós-
-Graduação e Coletivos.
Lembramos a todas profes-
soras e professores que, em 
face à suspensão da Delibe-

ração 03/2022, a deliberação 
dos professores reunidos em  
Assembleia da APROPUC de 
16/11/22 sobre a não posta-
gem das avaliações fi nais no 
Portal fi ca anulada. Procede-
remos normalmente a posta-
gem das avaliações fi nais.
No retorno das férias docentes, 
a APROPUC convocará uma 
assembleia para decidirmos 
acerca da construção de uma 
proposta contratual de profes-
sores e sua relação com as car-
reiras para que, de fato, solucio-
nemos as distorções que vêm 
se acumulando desde 2006.
Agradecemos o envolvimen-
to de tod@s em mais esta 
luta coletiva e continuemos 
ativos, unidos em defesa do 
trabalho e do ensino na di-
reção que vimos defendendo 
na PUC-SP.
Um Feliz Natal e que 2023 
nos alimente de esperança no 
país e na PUC-SP.

VITÓRIA DOS PROFESSORES DA PUC SP: 
CONSAD ACATA RECURSO DA APROPUC

Na manhã do dia 06/12 o Consad, após a intervenção 
dos diretores da APROPUC João Batista Teixeira da Sil-
va e  Bia Abramides e de sua advogada Karina Salomão, 
acatou o recurso da APROPUC, interposto em 25/11 de-
pois de decisão de assembleia da categoria. 
Nesta edição publicamos uma mensagem da APROPUC 
aos professores e à comuninade em geral destacando a 
importância da vitória conquistada e a continuidade no 
próximo ano de nossas lutas cotidianas.
Também destacamos as mensagens de felicitações de 
docentes, coletivos e da comunidade em geral comemo-
rando esta importante conquista.

Mensagem da APROPUC às Professoras e Professores da PUC-SP, aos 
CAs, Coletivos Estudantis, APG e AFAPUC

Profesores comemoram na sala P-65 o resultado dao Consad.
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A APROPUC recebeu 
nesta semana uma série 
de mensagens de felicita-
ções  pela conquista dos 
docentes mobilizados. 
Abaixo relacionamos es-
sas manifestações. 

Agustin Perez Rodrigues – Depto 
de Administração
Alzira Allegro - Curso de Letras e 
Tradução
Amauri Pedroso Catropa –  Depto 
Administração
Ana Cristina Marzolla -  Faculdade 
de Psicologia
Ana Elisa Machado Cysne - Co-
ordenadora do Curso de Letras e 
Tradução
Antônio Corrêa de Lacerda -  Co-
ordenador da Pós de Economia Po-
lítica. - Parabéns por sua dedicação 
e empenho Regina, Jason, Arnaldo 
e demais diretores da Apropuc. Im-
portante vitória!!!
Carlos Eduardo Freire – Facul-
dade de Psicologia : Muito signifi-
cativa essa conquista. Importante 
para todos nós da universidade! 
Parabéns!
Cassiano Butti - Cursos de Licen-
ciatura Inglês - Português e Letras 

e Tradução
Christine Mello -  FAFICLA - Pa-
rabéns APROPUC!!  Uma vitória 
muito importante!  Retomamos os 
debates no início de 2023. Abraços 
e boas festas! 
Dalva Garcia - Depto de Filosofi a
Dieli Vassaro Palma – Letras,  Li-
cenciatura Inglês- Português e pós 
em Língua Portuguesa
Dora Nogueira Porto - Faculdade 
de Direito : Maravilha
Edilene Marchini Boecht - Facul-
dade de Psicologia
Egon de Oliveira Rangel -  FAFI-
CLA
Elaine Alves Trindade -  FAFICLA
Elisabete Adami Pereira dos San-
tos –Depto Administração
Elizabeth Borelli - Diretora da FEA
Fernando de Almeida - Coordena-
dor da Pós Graduação em Conta-
bilidade.
Gilson Garofaro – Depto Econo-
mia 
Isaura Isoldi de Mello Castanho 
e Oliveira –  Serviço Social - Pa-
rabéns
Iza Garcia - Cursos de Licenciatura 
ingles-portugues
Julio Pires - Coordenador do dep-
to. Economia
Leila Darin - Curso de Letras e Tra-

dução e Pós em Literatura e Crítica 
Literária
Luiz Niemeyer – Depto. Economia
Marcel Leite – Depto Economia
Marcia Pedreira - Curso de Letras 
e Tradução
Maria Angélica Borges – Depto 
Economia
Maria Aparecida Caltabiano- Cur-
sos de Licenciatura Inglês - Portu-
guês e Letras e Tradução
Maria Aparecida Junqueira -Cur-
sos de Licenciatura Inglês - Portu-
guês e Letras e Tradução
Maria Aparecida Rago –  Depto 
Economia
Maria Cecília Camargo Maga-
lhães – Depto de Linguística – FA-
FICLA : Muito bom!
Maria Claudia Cunha – Faculdade 
de Psicologia
Marilena Zanon -  FAFICLA - 
APROPUC É 10!!!
Marília Josefi na Marino - Coor-
denadora do Depto de Pedagogia 
- Faculdade de Educação - Maravi-
lha!!!! Parabéns! Gratidão à nossa 
APROPUC!
Mônica Landi - chefe de departa-
mento economia 
Myrt Thania de Souza Cruz - Vice 
Diretora da FEA
Nelson D’Angelo Ribeiro – Facul-

dade de Psicologia - Colegas, muito 
obrigado
Neusa Bastos –  Depto. Conta-
bilidade - O coração de todos nós 
agradece o empenho da professora 
Regina e a liderança forte e repre-
sentativa da Apropuc.
Nicolas Alvarez Nunez –  Depto 
Contabilidade 
Norma Cristina Brasil Casseb –  
Depto Economia
Raul Albino Pacheco Filho  -  Pós 
graduação em Psicologia: Para-
béns por mais uma bela vitória da 
APROPUC e desta gestão. 
Renato Mezan -  Faculdade de Psi-
cologia - Ótimas notícias. Parabéns 
a APROPUC pela fi rmeza ao defen-
der nossos direitos e interesses. A 
alma da Universidade são os seus 
professores.
Rubens Sawaya - Vice Coordena-
dor Depto Economia
Sandra Machado  -  Faculdade de 
Educação
Sueli Marquesi -  Coordenadora da 
Licenciatura  Inglês - Português
Vera Lucia Cabrera Duarte – Dep-
to Inglês – FAFICLA - Parabéns
Vera Lucia Vieira - Pós Graduação 
- Ciências Sociais
Windsor Veiga – Depto Contabili-
dade

O Conselho Universitário de 
dezembro  debruçou-se so-
bre o orçamento para 2023, 
elaborado pela contadoria da  
Fundasp. Ao Consun coube 
apenas apreciar o orçamento 
e fazer sugestões.
Pelo texto apresentado, que se 
refere unicamente à PUC-SP, 
a universidade deve ter um 
resultado operacional líquido  
de R$ 21 milhões. A folha de 
pagamento deve atingir 66% 
da receita da universidade, po-
rém o controler da PUC-SP, 
José Olimpio Neto, ressaltou 
que o quadro de funcionários  
administrativos da universi-
dade ainda é muito elevado 
comparando-se com outras 
instituições de ensino.
O reajuste das mensalidades 
fi cará em média 9%. Embora 
o valor fi que acima da infl ação 
ele será, segundo o controler,    
menor do que o aumento re-

comendado pelo Semesp, de 
11%.  Os salários deverão su-
bir conforme o reajuste acor-
dado com os sindicatos.
Um tópico que gerou muita 
discussão entre os conselhei-
ros foi a verba destinada ao 
pagamento de recisões con-
tratuais. No texto estão pre-
vistos R$ 13 milhões para as 
demissões, o que fi ca muito 
longe das recisões previstas. 
Para que todos os professores 
e funcionários que pediram 
demissão sejam desligados 
seriam precisos entre R$50 e 
R$60 milhões.
Os conselheiros ressaltaram 
a ausência de uma política 
efetiva de desligamento que 
proporcione ao docente e 
ao funcionário uma aposen-
tadoria digna e não mante-
nha-o no degradante limbo, 
recebendo o Fator de Tra-
balho Docente 1 e tendo de 

arcar com despesas como o 
plano de saúde.
O orçamento deverá ser 
aprovado pelo Conselho 
Superior da Fundação São 
Paulo até 31/01/2023.

Contratação  de 
docentes negros

Os conselheiros voltaram a 
discutir a proposta de implan-
tação de Ações Afi rmativas 
para a Contratação de Docen-
tes Negros. Foram apresen-
tadas novas propostas para o 
documento tanto por algumas 
unidades como pelos conse-
lheiros, que deverão ser ana-
lisadas no primeiro semestre 
para que, até o fi nal de março, 
o Consun aprove o texto base 
que será levado ao Consad.
Pelo texto preliminar cada 
unidade deverá ter 37% de 
docentes negros em seus qua-

dros, o que acarretará que a 
partir do segundo semestre de 
2023 todos editais de concur-
so sejam dirigidos em primei-
ro lugar a docentes negros, 
não sendo preenchida a vaga 
abrir-se-á o edital para ampla 
concorrência.
A reitora também informou 
sobre o cancelamento da de-
liberação 3/2022 e a forma-
ção de uma comissão com 
professores e participação da 
APROPUC que, até o fi nal de 
março, deverá elaborar novas 
normas para contrato docen-
te.
Não foi discutido o Código de 
Ética e Conduta da PUC-SP 
que, juntamente com a pro-
posta de alteração dos Regula-
mentos Internos das Faculda-
des deverão voltar à discussão 
em uma reunião extraordinária 
programada para o início de 
fevereiro/2023. 

Consun aprecia orçamento para 2023

Professores comemoram  sua vitória 
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No apagar das luzes do infe-
liz desgoverno de Jair Bol-
sonaro a educação é mais 
uma vez penalizada com o 
corte de recursos que fez 
com que a Capes suspen-
desse, já para o mês de de-
zembro, o pagamento de 
mais de 200 mil bolsistas 
em todo o país.
Em nota a Capes, uma das 
maiores instituições de fo-
mento à pesquisa, informa 
que  os bloqueios impostos 
pelo Ministério da Econo-
mia zeraram  por completo 
a autorização para desem-
bolsos financeiros durante 
o mês de dezembro pois,  
sem os recursos, será im-
possível assegurar a regu-
laridade do funcionamento 
institucional da coordena-
ção, impedindo um “trata-
mento digno à ciência e a 
seus pesquisadores”.
Os pós-graduandos de São 
Paulo organizaram na quin-
ta-feira, 08/12 uma mani-
festação na Avenida Pau-
lista. Sob o título Paguem 
minha bolsa os estudantes 
protestaram contra  o  ata-
que do governo Bolsonaro 
que não irá garantir o pa-

Pós-graduandos mobilizam-se e governo 
volta atrás no corte de bolsas

gamento das Bolsas Capes 
referentes à novembro. Para 
a Associação Nacional de 
Pós-Graduandos, ANPG, 
“A atual situação representa 
um verdadeiro colapso da 
ciência brasileira, um apa-
gão dos serviços públicos e 
é uma visão do que vivere-
mos enquanto universidade 
estadual frente ao próximo 
governo de Tarcísio!”
Na tarde de quinta-feira, po-
rém, o ministro da Educa-
ção Victor Godoy anunciou 
a liberação de um montante 
que garantiria o pagamento 

das bolsas Capes referentes 
a novembro.

Mobilização 
na PUC-SP

Os estudantes da PUC-SP 
reuniram-se na quarta-feira, 
7/12 e decidiram pela par-
ticipação no ato e também 
pela redação de um docu-
mento dirigido à Fundasp 
e à Reitoria. Nele os estu-
dantes solicitavam funda-
mentalmente suspensão  da 
cobrança de mensalidade 
dos alunos bolsistas CA-

PES, que não haja qualquer 
impedimento para a regular 
rematrícula dos alunos em 
razão da excepcionalidade 
desta situação e seja dada 
especial atenção àquelas 
alunas e aqueles alunos que 
dependem exclusivamente 
da bolsa CAPES para seu 
sustento.
Mais uma vez a mobilização 
dos estudantes provou ser o 
principal instrumento para 
mover o governo fascista 
que agora termina melanco-
licamente.

Entre os dias 14 e 
15/12/2022, das 10h às 
16h30,  a AFAPUC estará 
fazendo no campus Monte 
Alegre uma promoção dos 
produtos Cacau Show.  

Serão cobrados valores dife-
renciados para associados e 
mais 5% de desconto, com 
parcelamento em 3 vezes 
sem juros no cartão de cré-
dito.

Em abril de 2023 acontece a elei-
ção para a diretoria da APRO-
PUC. Pelo estatuto da entidade 
os candidatos e os votantes de-
vem estar fi liados 90 dias antes do 
pleito. Portanto até 30/01/2023. 
A associação funcionará este ano 

até o dia 20/12 e em 2023 abrirá 
no fi nal das férias docentes em 
26/01. Os interessados deverão 
trazer autorização para desconto 
da contribuição em folha, com 
indicação do cartório onde pos-
sui fi rma na capital.
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Publicação da Associação dos Professores da PUC-SP e da Associação dos Funcionários da PUC-SP

Prazo de filiação para a votação 
na APROPUC vai até 30/01/2023

AFAPUC realiza  no campus Monte Alegre 
promoção  de produtos natalinos

Presença da APG-PUCSP na manifestação dos Pós-Graduandos
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A Fundasp inaugurou na 
quinta-feira, 8/12, no sa-
guão da biblioteca do 
campus Monte Agre a ex-
posição Sonhos para a 
Amazônia, com fotos do 
fotógrafo Fernando Ricci 
sobre a Amazônia. 
A exposição homenageia 
a figura do cardeal Dom 
Cláudio Hummes, ex-chan-
celer da PUC-SP que teve 
um trabalho fundamental 
junto aos povos originários 
da Amazônia. 
A exposição evoca  os 
quatro sonhos que Dom 
Cláudio tinha sobre a 
Amazônia: social, cultural, 
ecológico e eclesiástico. 
A abertura contou com a 
presença da comunidade 
puquiana, as diretorias da 
APROPUC e AFAPUC  e 
o secretário executivo da 
Fundação São Paulo padre 
Rodolpho Perazzolo.
 A exposição ficará aberta 
até o final do mês de feve-
reiro/2023.

Fundasp organiza exposição em 
homenagem a Dom Cláudio Hummes

Alguns momentos da abertura da exposição: Acima o saguão 
da biblioteca modifi cado para a exposição, ao lado o fotógrafo 
Fernando Ricci; abaixo (esq) algumas fotos expostas; ao lado a 
presença de (da esq. para a dir) Maria Lucia Contim, a presiden-
ta da AFAPUC Maria Helena Soares Borges, Valdete Contim, o 
secretário-executivo da Fundasp Pe. Rodolpho Perazzolo e o 
presidente da APROPUC João Batista Teixeira da Silva

João C
arlos A

m
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Os professores receberam 
os salários do mês de no-
vembro/22 com um reajuste 
de 3,78%, que complemen-
ta os 10,78% determinados 
pela sentença normativa do 
Tribunal Regional do Traba-
lho. Porém a Fundasp não 
creditou para os professores 
os valores retroativos deste 
montante, ainda que a sen-
tença estipule que o reajuste 
começa a vigorar em mar-
ço/2022. Como a PUC-SP 
reajustou escalonadamente 
em 7% os salários entre mar-
ço e outubro, restam ainda, 
pelos cálculos da APROPUC, 
cerca de 50% do valor de um 

salário.
Em reunião com a diretoria 
da APROPUC o secretá-
rio-executivo da Fundasp, 
padre Rodolpho Perazzolo 
informou que em função do 
caixa da PUC-SP ao fi nal do 
ano estes valores poderiam 
ser pagos em 3 vezes nos 
meses de janeiro, fevereiro 
e março. Pelo entendimento 
do Sinpro-SP estes valores 
deveriam ser pagos até o dia 
6/12, independentemente 
do resultado dos recursos. O 
sindicato enviou uma notifi -
cação às instituições de ensi-
no e informou que os valores 
devem ser pagos até a data 

PUC-SP reajusta salários 
em 10,78%, mas não 

paga valores retroativos
Na semana passada o Su-
premo Tribunal Federal 
aprovou a chamada revisão 
da vida toda que permite ao 
aposentado pelo INSS revi-
sar os valores que serviram 
de base para sua aposenta-
doria. 
Ainda existe a possibilida-
de de recursos para o INSS, 
mas a expectativa é que eles 
sirvam unicamente para 
protelar o pagamento.
Mas nem todo aposentado 
terá direito à revisão, ela se 
aplica somente aos aposen-
tados que começaram a re-
ceber seus benefícios entre 
29 de novembro de 1999 e 

12 de novembro de 2019. 
Porém é necessário ser fei-
to  um cálculo preliminar 
para saber se haverá van-
tagem no caso específico, 
e também para embasar a 
ação.
O valor a ser recebido não é 
o mesmo para todos, e de-
pende da diferença apurada 
entre o valor atualmente 
pago e o valor da revisão 
projetada.
Os professores da PUC-
-SP que estiverem inte-
ressados em abrir uma 
ação podem consultar a 
APROPUC pelo telefone  
3872-2685.

Saiba quem tem direito à 
revisão da vida 

toda da aposentadoria

Para os associados de Sorocaba a retirada de convite, na sede da Afapuc, será de 07 a 15/12 das 11 às 14h, exceto dia 09/12 (jogo 
do Brasil). E também nos dias 12 e 13/12, das 19 às 21h.
Já para os associados de São Paulo o convite deverá ser retirado na sede da AFAPUC no período de 12 a 16/12. Para o associado, bem como 
fi lho(a) até 12 anos, não haverá qualquer custo.  Para dependentes (marido/esposa/fi lho(a) maior de 12 anos)   e convidados o convite terá o 
valor abaixo e poderá ser pago em até 3 vezes no cartão de crédito: Dependente - R$ 160,00 por pessoa Convidado - R$ 215,00 por pessoa.
A Secretaria Executiva da FUNDASP, após solicitação desta Associação,  autorizou a dispensa dos associados, nos campi de São 
Paulo  a partir das 12:00 no dia 23/12. O(a) funcionário(a) não associado(a) que entregar a fi cha associativa e a autorização de des-
conto mensal com fi rma reconhecida na Secretaria da AFAPUC até o dia 12/12/2022  poderá ir à festa na condição de associado(a).


