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A APROPUC realizou no 
dia 28/9 uma reunião aberta 
com seus docentes para ava-
liar o movimento contra o 
confi sco de 10% de sua base 
de cálculo de remuneração. 
A Fundasp deixou de pagar 
esse percentual, que inclui 
salários e outros encargos 
como FGTS, INSS, 13º salá-
rio, repouso semanal remu-
nerado, adicional por tempo 
de serviço, alegando que se-
guiria a Convenção Coletiva 
de Trabalho que estabelece 
o pagamento à base de 4,5 
semanas e não 5 semanas, 
como foi celebrado em 1987 
no acordo salarial feito pela 
Reitoria, Fundasp e APRO-
PUC, e que completa 35 
anos de direito conquistado 
e adquirido historicamente 
na luta da APROPUC.
Depois de ampla mobiliza-
ção, os docentes consegui-
ram que a decisão fosse re-
vista, voltando a ser como 
era anteriormente. Entretan-
to, na audiência de mediação, 
a Fundasp impôs um corte, 
e a partir de 1/1/2023 os  
professores que forem con-
tratados acompanharão os 
parâmetros da Convenção 
Coletiva.
Algumas unidades, como 
o curso de Serviço Social, 
graduação e pós-graduação, 
fi zeram este balanço e enten-
deram que a mobilização foi 
vitoriosa principalmente pela 
participação efetiva do corpo 
docente e dos estudantes que 
entenderam que a precariza-

Em reunião aberta professores 
avaliam mobilização

ção do trabalho docente sig-
nifi ca a precarização do en-
sino dentro da universidade. 
Mesmo entendendo que a 
luta redundou em uma der-
rota estratégica, na medida 
em que os futuros docentes 
não terão as cinco semanas, 
o professor Lucio Flávio de 
Almeida, da Faculdade de 
Ciências Sociais, acredita que 
o movimento conseguiu uma 
vitória tática. Complemen-
tando, o diretor da APRO-
PUC Arnaldo Nogueira afi r-
mou que, para além disso, 
o movimento serviu para 
recuperar a legitimidade da 
APROPUC, enquanto repre-
sentante do corpo docente. 

Avaliação positiva

A diretoria da APROPUC, 
como um todo, avalia posi-
tivamente esta mobilização, 
com paralisação e Ato nos 
três períodos, com manifes-
tação expressiva de apoiado-
res dos movimentos sociais, 
populares e sindicais, e par-
lamentares progressistas. 
As três assembleias de pro-
fessores foram massivas e a 
deliberação pelo acordo foi 
de ampla maioria. Este mo-
vimento construiu uma luta 
unitária entre os professo-
res, com participação ativa 
dos estudantes e apoio da 
Afapuc, que fez com que o 
confi sco dos 10% da remu-
neração dos professores fos-
se imediatamente depositado 

após a assinatura do acordo, 
acrescido do compromis-
so da Fundasp de continuar 
negociando Acordo Interno 
com a APROPUC.
A professora Maria Inês 
Viera, da Derdic, denunciou 
que em sua unidade existem 
professores que ganham por 
4,5 semanas há anos. O caso 
deverá ser encaminhado para 
uma discussão mais apro-
fundada entre a APROPUC 
e os docentes, bem como 
acompanhado da assessoria 
jurídica da APROPUC no 
sentido de verifi car o porquê 
dessa situação, para se enca-
minhar a isonomia para esses 
professores, posto que em 
exercício na PUCSP.
Porém fi cou patente que a 
luta não termina por aqui 
e deverá prosseguir com a 
continuidade da presença 
dos diretores da entidade em 
reuniões com departamen-
tos, faculdades e coordena-
ções para aprofundar as lutas 
docentes na esfera sindical e 
acadêmica.

Dissídio de greve
 Foi informado ainda, pela 
diretoria da APROPUC, que 
prossegue a análise do dis-
sídio de greve dos docentes  
solicitado pelo Sinpro e Fe-
pesp ao Tribunal Regional do 
Trabalho, já tendo sido de-
signado um juiz relator que 
estará elaborando seu pare-
cer. A proposta do Tribunal, 
recusada pelos patrões, é a 

reposição integral da infl ação 
do período, 10,8%, retroativa 
à data-base da categoria, 1º 
de março de 2022.  Tão logo 
seja agendado o julgamento, 
a Fepesp e o Sinpro deverão 
chamar uma nova assembleia 
da categoria de professores 
do ensino superior privado.

Continuidade 
das lutas

Os professores lembraram 
que existem ainda muitos 
problemas que vão além dos 
salários recebidos todo mês. 
Entre eles está o represa-
mento da carreira docente, 
que vem sendo combatido 
de maneira muito lenta por 
parte da Reitoria, deixando 
professores com titulação 
maior recebendo o equiva-
lente ao salário de catego-
rias inferiores por mais de 
10 anos. Hoje a atribuição 
de aulas também passa por 
critérios nem sempre ade-
quados, que pouco leva em 
conta a ligação de um pro-
fessor com a sua disciplina. 
Há muito a PUC-SP deixou 
de lado as condições de tra-
balho que permitem o efeti-
vo desenvolvimento do eixo 
ensino/pesquisa/extensão e 
que, embora mencionado em 
nosso estatuto, se encontra 
totalmente desvirtuado.
Outro problema que tem 
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afl igido os professores são os 
critérios adotados para a ava-
liação docente. A universida-
de está mandando cartas aos 
docentes que tiveram "avalia-
ção insatisfatória" na última 
avaliação, exigindo que eles 
tomem ciência dessa situação 
e dos riscos a que ela levará 
futuramente à carreira do 
professor. Com critérios fun-
damentalmente quantitativos 
e que privilegiam sistemati-
camente a pós-graduação, a 
avaliação adquire agora, mais 
do que nunca, um caráter de 
punição, sobretudo atingin-
do os professores da gradu-
ação, que têm carga instável 
de disciplina e contratos in-
feriores a 20 horas. Foi ainda 
lembrado pelos presentes o 
fato de que professores pro-
dutivos, que tiveram redu-
ção de carga horária, já não 
podem exercer atividades de 
orientação de alunos, sendo-
-lhes vedado auxílio à pes-
quisa ou publicação.
Nesse sentido foi levantada 
a proposta de que a APRO-
PUC organize um amplo 
debate na universidade, com 
especialistas de outras uni-
versidades e associações de 
docentes, sobre a pertinência 
do atual sistema quantitati-
vista de avaliação.

Etarismo e fi nal 
de carreira

Outro problema sentido pe-
los professores é o do limite 
da idade. Embora o estatuto 
e o regimento determinem 
como data fi nal para o en-
cerramento da carreira os 
75 anos, não estabelece cri-
térios para que o professor 

possa encerrar com digni-
dade sua jornada na univer-
sidade. Professores com 30 
ou 40 anos de universidade 
são deixados de lado, excluí-
dos de seus cursos, mas não 
são dispensados, pois a uni-
versidade não lhes oferece 
condições dignas de desli-
gamento. Pior ainda, embo-
ra formalmente dentro da 
universidade, eles não po-
dem exercer cargos que são 
reservados àqueles que ain-
da se encontram dentro dos 
parâmetros de idade. Trata-
-se de um absurdo etarismo, 

dscriminação proibida por 
lei, mas que hoje, dentro 
da Casa que defende as di-
retrizes da "nova economia 
de Francisco", é praticada 
abertamente.
Todos estes problemas pre-
cisam ser enfrentados de 
uma maneira efetiva pelos 
docentes, chefias e suas di-
reções, mas para isso é ne-
cessário que os diferentes 
departamentos mapeiem 
essas situações, para que a 
universidade tome conheci-
mento dessas aberrações. 
Finalizando a reunião, a di-

retoria informou que estão 
em andamento tratativas para 
a realização de uma reunião 
de professores, estudantes e 
funcionários para a tomada de 
posições conjuntas dentro da 
universidade. Nesse sentido, 
acontece na próxima semana, 
dia 05/10 às 15h00, uma reu-
nião entre representantes da 
APROPUC, AFAPUC, APG, 
centros acadêmicos e coleti-
vos, para discutir os próximos 
passos de calendário de lutas 
comuns e a possibilidade de 
uma assembleia geral dos três 
setores.

A Fundasp determinou que, 
para que o desconto das men-
salidades de associados seja 
viabilizada os professores 
deverão declarar por escrito 
a sua anuência à entidade. 
Boa parte dos associados já 
realizou esse procedimento, 
porém existem ainda docen-
tes fi liados à APROPUC que 
não enviaram seu formulário. 

A sobrevivência da entidade 
depende fundamentalmente 
de seus associados, para que 
haja a possibilidade de vitó-
rias,  como a que tivemos este 
mês em relação ao corte de 
nossos salários,  torna-se ne-
cessária a adesão dos profes-
sores à sua associação.
O link para a confi rmação 
da adesão à APROPUC é 

https://www.apropucsp.org.
br/fi cha-de-associacao o 
professor deverá preencher o 
impresso e entregar na sede 
da APROPUC, Rua Bartira 
407, ou entregá-lo na secre-
taria de sua faculdade, com a 
indicção do cartório no qual 
o docente possui fi rma, que a 
APROPUC se encarregará de 
reconhece-la.

Professor, confirme sua 
anuência à APROPUC
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A reunião do Conselho Uni-
versitário de setembro foi 
marcada pela decisão unânime 
de hipotecar solidariedade à 
Faculdade de Ciências Huma-
nas e da Saúde e ao curso de 
Fonoaudiologia pelo fecha-
mento abrupto da escola de 
surdos da Derdic.
A professora Patrícia Jundi Pe-
nha, diretora da FACHS, leu 
dois documentos, um do Con-
selho da Faculdade e outro 

do Curso de Fonoaudiologia  
que mostravam a estranheza 
da comunidade daquelas uni-
dades ante o fechamento  da 
escola pela Fundasp.
O Conselho Universitário en-
tendeu que deveria tambem 
manifestar-se, enviando à 
Fundasp seu posicionamen-
to e tentando dialogar com a 
mantenedora para revertr a 
situação (leia os documentos 
nesta página). 

A APROPUC, que já vem 
acompanhando o processo de 
fechamento da escola de sur-
dos desde  o seu início, mani-
festa apoio aos professofres e 
alunos da escola de surdos da 
Derdic em mais esta ação da 
Fundasp que vai em sentido 
contrário aos parâmetros co-
munitários desta isnstirtuição.
O Consun teve também como 
itens de pauta a aprovação de 
quatro concursos docentes, a 

concessão de títulos honorí-
fi cos aos professores Roque 
Antonio Carrazza e Tercio 
Sampaio Jr., ambos da Facul-
dade de Direito e a homolo-
gação de 5 novos cursos de 
pós-graduação.
Na abertura a reitora em exer-
cício Angela Brambila Lessa 
historiou a desenrolar da luta 
dos docentes e do Consun 
contra a redução de seus salá-
rios pela Fundasp.

Consun apoia posição da FACHS contra 
fechamento da escola de surdos da Derdic

Em reunião ordinária ocorri-
da no dia 20 de setembro de 
2022, o Conselho da Facul-
dade de Ciências Humanas 
e da Saúde tomou conheci-
mento da decisão da Secre-
taria Executiva da Fundação 
São Paulo de desativar as 
atividades relativas à educa-
ção infantil e ao ensino fun-
damental no Instituto Edu-
cacional São Paulo (IESP), 
bem como da abertura do 
ensino médio nessa mesma 
instituição.
Os conselheiros presentes 
à reunião tomaram conhe-
cimento dos motivos que 
levaram a Fundação a esta 
decisão: a) atender à deman-
da de escola bilíngue para 
surdos não suprida pelo 
Estado, no caso do ensino 
médio; b) diminuir o défi-
cit do IESP, e lamentaram 
o ocorrido, posicionando-se 
contrários a tal decisão.
No entendimento do Con-
selho, a decisão tomada pela 
Fundação SãoPaulo implica 
considerável perda às crian-
ças, adolescentes e seus fa-
miliares, bem como a todos 
os profissionais do IESP. Os 
conselheiros também pon-
deraram que a necessidade 

da escola bilíngue é clara, 
uma vez que se caracteriza 
mais como exclusão do que 
inclusão inserir pessoas sur-
das em ambientes nos quais 
a maior parte das pessoas 
não faz uso de Libras. Há 
68 anos, a Escola de Edu-
cação Bilíngue para Surdos 
da Derdic desenvolve im-
portante papel na educação, 
acessibilidade, qualificação 
profissional e empregabi-
lidade de pessoas surdas, e 
a partir de agora boa parte 
dessas ações será interrom-
pida principalmente por 
questões orçamentárias.
O Conselho da FaCHS en-
tende que o papel da Mante-
nedora é, também, o de cap-
tar recursos externos para a 
sustentabilidade financeira 
de serviços de importante 
relevância social. Vale lem-
brar que durante muito tem-
po o IESP foi fundamental 
para justificar a filantropia 
da Universidade.

Profa. Dra. Patrícia Jundi 
Penha

Presidente do Conselho 
da Faculdade de Ciências 
Humanas e da Saúde

No início de setembro de 2022, 
o Curso de Fonoaudiologia foi 
surpreendido com a mudança 
de rumo da Escola Bilíngue de 
Surdos da DERDIC – IESP: 
a FUNDASP desativa o ensi-
no infantil e fundamental com 
a justifi cativa de dar lugar ao 
Ensino Médio para alunos sur-
dos. Em que se pese a impor-
tância de se ampliar e fortalecer 
a educação e empregabilidade 
de jovens surdos, a desativação 
da educação dos primeiros ci-
clos confi gura-se, a nosso ver, 
como mais um ato contrário a 
vocação da PUC-SP, universida-
de comunitária,fi lantrópica, de-
mocrática, comprometida com 
transformações que diminuam 
as desigualdades sociais. Tal 
medida desrespeita sobretudo 
a história da DERDIC, de seus 
profi ssionais e famílias que fo-
ram pegas de surpresa com esta 
decisão unilateral.
A Escola Bilíngue de Surdos 
da DERDIC foi fundada em 
1954 e desenvolve suas ativida-
des educacionais priorizando a 
Língua Brasileira de Sinais (LI-
BRAS) e a escrita em Língua 
Portuguesa, em respeito à cultu-
ra da comunidade surda e às fa-
mílias que necessitam de maior 
conhecimento sobre essa reali-
dade. Por maisque se diga que o 

encaminhamento dos estudan-
tes está sendo feito com cuida-
do e critérios, sabemos que são 
poucas as escolas de São Paulo 
com ensino priorizado em LI-
BRAS. Muitos deles acabarão 
estudando em escolas comuns 
do ensino público, tendo sua 
aprendizagem comprometida 
e sua subjetividade violentada. 
Este por si seria um forte moti-
vo para que a transição de Ensi-
no Fundamental para o Ensino 
Médio fosse feita de outra for-
ma, com mais diálogo e planeja-
mento.Somos favoráveis ao in-
vestimento na empregabilidade 
de jovens surdos, grupo popula-
cional bastante negligenciado na 
sociedade e isso merece nosso 
apoio.Entretanto, estamos in-
dignados e contrários à decisão 
tomada sem diálogo com todas 
as partes envolvidas. Isso sem 
falar nos professores do IESP 
que, possivelmente, perderão 
seus empregos.
Temos certeza de que há outras 
formas mais humanas que po-
deriam ser adotadas em respeito 
à comunidade surda e a todos 
que trabalham nessa instituição.

Profa. Dra. Léslie Piccolotto 
Ferreira
Coordenadora Curso de Fo-
noaudiologia da PUC-SP

Manifestação do Conselho da Faculdade 
de Ciências Humanas e da Saúde

Posicionamento  do Curso de 
Fonoaudiologia da PUC-SP
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O Ato pela Democracia, rea-
lizado na semana passada no 
campus Monte Alegre, apro-
vou ao seu fi nal uma Vigília 
Cívica Pela Democracia, até 
a posse dos eleitos nas pró-
ximas eleições. O professor 
José Arbex Jr, que leu o ma-
nifesto, concedeu uma en-
trevista ao canal da TVT no 
Youtube, onde explicou o 
sentido da decisão. Para ele as 
forças que em 1977 invadiram 
a PUC-SP são as mesmas que 
hoje instauram o retrocesso 
democrático no país. Por isso 
a necessidade de vigilância de 
toda sociedade para se evitar 
golpes e fraudes nas eleições. 
Hoje a universidade   se en-
gaja na luta pela democracia 
como uma luta pela sua pró-
pria sobrevivência.
O link para a entrevista do 
professor José Arbex Jr. É ht-
tps://youtu.be/4Y1cjOTPfsk

Na terça-feira, 27/09, no au-
ditório 239, aconteceu o ato 
"Em defesa do Jornalismo e 
da Democracia". Organizado 
e apoiado por 15 entidades li-
gadas à comunicação e demo-
cracia, o ato é um manifesto 
contra as agressões ao jorna-
lismo e sua categoria. A mesa 
contou com a presença de: 
Prof. Fabio Cypriano, Prof. 
Diogo de Hollanda, Maria 

Clara Alcantara, Paulo Zoc-
chi, Thiago Tanji, Ana Amelia 
Camargos, Ariel de Castro Al-
ves e Daniela Christovão.
O jornalismo sofre ataques 
constantes do governo Bol-
sonaro e seus apoiadores, e a 
imprensa se tornou alvo. Se-
gunda a Abraji, cerca de 353 
ataques contra a imprensa fo-
ram registrados, um aumento 
de 12% em relação ao ano de 

2021. Nesses ataques as mu-
lheres são as principai víti-
mas. Patrícia Campos Mello e 
Bianca Santana compartilha-
ram os ataques que sofreram 
diretamente pelo presidente 
Jair Bolsonaro. Ambas recor-
reram  contra os ataques e ob-
tiveram vitória. 
As jornalistas Carla Vilhena, 
Flavia Oliveira, Josi Gon-
çalves, Amanda Audi, Paula 

Guimaraes, Tatiana Dias, Tai 
Nalon e Julia Dal Piva, por 
vídeo, compartilharam os ata-
ques que sofreram, persegui-
ções juridícas e a misoginia 
do governo Bolsonaro e seus 
apoiadores. A sonoridade, a 
não amplifi cação de mentiras 
e a investigação são formas de 
resitência. Não existe uma de-
mocracia sem a liberdade de 
imprensa.  

Jornalistas fazem ato em 
defesa da democracia

Entre os dias 19 e 24/9 acon-
teceu a 14ª Retomada Indí-
gena da PUC-SP. Com reali-
zação do Projeto Pindorama 
e apoio do Núcleo Gênero, 
Raça/Etnia do Curso de Ser-
viço Social,  do Programa de 
Psicologia e da Pró- Reitoria 
de Relações Comunitárias, o 
evento teve por tema central 
a luta e a resistência dos po-

vos indígenas, abordou temas 
como o Indígena no Contex-
to  Urbano, Como é Ser Es-
tudante Indígena na PUC-SP, 
Terra e Território Indígena.
Na sessão de abertura foi lan-
çado o Relatório da Violência 
Contra os Povos Indígenas, 
do Conselho Indigenista Mis-
sionário e aconteceram apre-
sentações de grupos musicais 

indígenas. O Programa  Pin-
dorama da PUC-SP  oferece 
bolsa de estudos para alunos 
indígenas.  Criado em 2001 ele 
apresenta anualmente a Reto-
mada Indígena onde são dis-
cutidos os temas da realidade 
indígena. Hoje o programa é 
coordenado pela professora  
Lúcia Helena Vitalli Rangel da 
Faculdade de Ciências Sociais..

Retomada Indígena discute a luta e 
a resistência dos povos indígenas

Até a posse dos eleitos a 
PUC-SP estará em Vigíli-

pela Democracia

Sthefane M
attos

A mesa do debate na sala 239


