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A assembleia dos funci-
onários administrativos re-
alizada em 15/12, debateu
vários assuntos do dia a dia
dos administrativos. A
questão do retorno presen-
cial às atividades vem sus-
citando uma série de dúvi-
das. A plenária apontou pre-
ocupação  com o grande
número de pessoas que es-
tarão circulando nos campi
a partir do próximo ano e
ponderou que medidas de
controle, como exigência  de
passaporte de vacina de to-
dos que circulam nos cam-
pi  e demais protocolos de
segurança, devem ser imple-
mentadas e principalmente
fiscalizado o seu cumpri-
mento. Levantou-se ainda a
necessidade de bebedouros
e de utilização de ar condi-
cionado  e ventiladores pois
existem setores sem qual-
quer ventilação natural,
além do fato de que estare-
mos em pleno verão  o que
torna a situação ainda mais
insalubre.

Essas preocupações de-
veriam ser levadas à Fun-
dasp, porém a diretoria da
AFAPUC informou que

ASSEMBLEIA DOS FUNCIONÁRIOS

DISCUTE RETORNO PRESENCIAL,
PAGAMENTO DE ABONO E QUINQUÊNIOS

por reiteradas vezes solici-
tou reuniões com a Fun-
dasp, mas o encontro  vem
sendo protelado em função
de problemas com a agenda
do secretário-executivo. A
plenária questionou tal di-
ficuldade  e ponderou que
esta atitude contradiz  o do-
cumento  publicado pela
própria Fundasp  onde afir-
ma a existência  do diálogo
com a comunidade puquia-
na.

ABONO E
QUINQUÊNIOS

Sobre o não recebimen-
to do abono referente ao
acordo salarial celebrado
pelo SAAESP com as man-
tenedoras, foi informado
que a decisão da  conven-
ção não foi aplicada  aos
funcionários  que estavam
em  licença médica na épo-
ca do recebimento. O texto
do acordo é dúbio e por
isso a AFAPUC recomenda
àqueles que quiserem recor-
rer que procurem a AFA-
PUC ou o SAAESP onde os
casos serão tratados indivi-
dualmente.

Quanto ao processo dos

quinquênios  o SAAESP já
peticionou o  juiz solicitan-
do a liberação do montante
depositado em juízo para
pagamento dos valores de
60 funcionários  que na épo-
ca pagaram o perito e está
aguardando  a liberação do
Juiz que provavelmente só
ocorrerá em 2022. Os inte-
ressados  poderão entrar em
contato com o departamen-
to  jurídico do sindicato
para saber o valor a que têm
direito. Os valores de des-
conto do percentual do sin-
dicato serão diferentes para
sócios e não sócios.

FESTA DE

FIM DE ANO

Sobre a tradicional Fes-
ta de Confraternização   a
diretoria informou que por
medida de segurança, em
virtude da Covid-19, ela não
será realizada este ano. Foi
esclarecido que a Associa-
ção esperou até o último
minuto na expectativa de
que a festa pudesse ser rea-
lizada, contudo, dado o sur-
gimento  de nova cepa e o
consequente não retorno
presencial de maneira efeti-

va sua realização foi invia-
bilizada. Como a AFAPUC
completará 45 anos em 2022
a expectativa da Associação
é  que uma festa possa ser
realizada ainda no primeiro
semestre, quando os colegas
que perdemos nestes quase
dois anos de afastamento
do trabalho presencial  pos-
sam ser  homenageados,
conforme sugestão da ple-
nária. A diretoria  esclareceu
que, diferentemente  de São
Paulo e da faculdade de
Medicina, os colegas do
Hospital Santa Lucinda   tra-
balharam todo  esse perío-
do presencialmente,  na li-
nha de frente do combate à
COVID e, por este motivo,
foi decidido realizar ali a
festa de confraternização.

A alteração  de endereço
da Associação para Rua
Monte Alegre 984, subsolo
do ERBM, no registro do
CNPJ foi aprovada por una-
nimidade após esclareci-
mento da Diretoria  quan-
to à necessidade  do proce-
dimento para resolver ques-
tões burocráticas  e não in-
viabilizar a rotina adminis-
trativa  da entidade.
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Prezado Pe. José Rodol-
pho Perazzolo,

Prezada Srª Angela Ren-
na,

Após duas reuniões com
professores, realizadas nas
datas de 02/12/21 e 13/12/
21, e após consulta à asses-
soria jurídica da APRO-
PUC-SP, temos a informar
que o Termo de Aditamen-
to ao Contrato de Trabalho,
tal como foi posto, de for-
ma vertical e sem discussão,
levantou dúvidas e questões
relevantes que devem ser
discutidas e elucidadas para
que os professores possam
dar sua anuência com clare-
za.

A seguir, elencamos al-
guns dos principais pontos
que suscitaram incertezas e
objeções por parte dos do-
centes:
aO documento como um
todo é unilateral no senti-
do de que responsabiliza os
professores, sem explicitar
as contrapartidas da FUN-
DASP no tratamento das
informações sob sua res-
ponsabilidade;

As regras sobre a prote-
ção de dados não estão cla-
ras, nem transparentes, e,
portanto, o professor não
pode ser responsabilizado
cível e criminalmente, e
muito menos ser desconta-
do em seu salário por even-
tual dano;
aA responsabilidade por
dados de colegas e alunos a
que o professor possa ter
acesso, como por exemplo
bancas e concursos, não
pode ser unicamente do
professor e sim comparti-
lhada com os gestores da
Universidade. É a emprega-
dora que deve observar as
regras de colheita de dados

Carta à Fundasp sobre o Termo
 Aditivo ao Contrato de Trabalho

pessoais, bem como prote-
gê-los adotando medidas de
segurança técnicas e admi-
nistrativas para que o aces-
so, gestão, compartilhamen-
to e destruição dos dados
sejam feitos sem riscos;
aO Termo não é claro com
relação a dados pessoais,
acadêmicos e outros que
são considerados sensíveis
e/ou discriminatórios;
aO Termo igualmente não
é claro com relação a grava-
ção de aulas, uso de imagem
e de dados acadêmicos;
aA ausência de espaço e
equipamento faz com que
professores usem seus pró-
prios equipamentos - com-
putadores, celulares, inter-
net - e mídias para desem-
penhar suas funções acadê-
micas, docentes e adminis-
trativas e, portanto, não po-
dem ser responsabilizados
cível ou criminalmente por
quaisquer danos que por-
ventura possam ocorrer;
aA Lei Geral de Proteção
de Dados Nº 13.709/2018
rege este Termo. Cabe à co-
munidade universitária e
aos gestores da Universida-
de obedecerem-na e explici-
tarem as situações concre-
tas específicas à vida univer-
sitária. Para isso, julgamos
necessário, como resultado
da discussão coletiva, ela-
borar um guia ou cartilha
que contemplem as condu-
tas a serem adotadas em
cumprimento a essa lei.
A proposta do guia ou car-
tilha deve abordar os se-
guintes tópicos, sem se li-
mitar a eles. No decorrer da
discussão sobre o Termo
Aditivo, outros poderão ser
incluídos:
aGlossário, com explica-
ção dos termos jurídicos
para o público leigo;

aaaaaEsclarecimentos sobre o
alcance do consentimento
dos funcionários, alunos e
professores;
aaaaaResponsabilidade da em-
pregadora pela manipulação
e guarda dos dados, inclu-
sive nos casos de extravios,
destruições, modificações,
transmissões ou acessos
não autorizados;
aaaaaDiferenciação entre da-
dos não acadêmicos (pesso-
ais, sensíveis) e acadêmicos;
aaaaaOrientação quanto ao
uso dos dados pessoais, sen-
síveis e dados acadêmicos,
como por exemplo:
- gravação de aulas;
- divulgação de notas;
- questões relativas a con-
cursos;
- contratações de professo-
res;
- projetos de pesquisa;
- bancas e outros;
aaaaaIndicação dos dados ano-
nimizados - aqueles que não
podem ser identificados - e
dados pseudoanonimiza-
dos;
aaaaaExclusão da responsabi-
lidade do empregado para
que o Termo seja um do-
cumento bi ou multilateral
e não unilateral como pro-
posto;
aaaaaExclusão do uso de bio-
metria;
aaaaa Indicação das empresas
terceirizadas que possam ter
acesso aos dados dos titu-
lares (funcionários e profes-
sores);
aaaaaTransparência: garantia
de amplo acesso daqueles
que tiverem os dados ma-
nipulados pela empregado-
ra aos documentos que
contêm os registros, inclu-
sive aos dados enviados pela
empregadora para o MEC
ou outros órgãos governa-
mentais

aaaaaAlém do livre acesso por
parte dos funcionários, de-
verão ser observados os se-
guintes princípios: da pu-
blicidade, da exatidão, da fi-
nalidade e da segurança (pro-
teção dos dados);
aaaaaOrientação quanto ao
acesso a documentos e atas
de concursos;
aaaaaAutorização do profes-
sor para "propaganda insti-
tucional da PUC-SP."  A
Fundação deverá obter do
professor autorização ex-
pressa ou eventual para
ações de marketing da Uni-
versidade envolvendo seu
nome ou seu trabalho;
aaaaaAutorização do profes-
sor para gravar suas aulas;
aaaaaProibição de coleta e ar-
mazenamento de dados sen-
síveis tais como filiação par-
tidária ou proximidade com
determinado grupo políti-
co; opção religiosa; identi-
dade e/ou orientação sexu-
al e similares;
aaaaaLimitação do uso de da-
dos pessoais (e eventual-
mente sensíveis) ao pessoal
do Departamento de Recur-
sos Humanos, sob pena de
responsabilidade.

Certos de que as ques-
tões levantadas poderão
contribuir para a construção
de um Termo que efetiva-
mente reflita o alcance da lei
e o debate da coletividade
no que diz respeito às ati-
vidades docentes e a res-
ponsabilidade do emprega-
dor, colocamo-nos à dispo-
sição para discutir uma nova
redação para o documento.

Atenciosamente,

João Batista Teixeira da Silva
Presidente da APROPUC-SP



A reunião extraordiná-
ria do Conselho Universi-
tário de quarta-feira, 15/
12, tratou de homologar os
resultados dos concursos
de acesso e promoção à
carreira docente. O proces-
so foi coordenado pelo
Conselho de Ensino, Pes-
quisa e Extensão, Cepe,
cabendo ao Consun a ta-
refa de homologar os re-
sultados, que serão envia-
dos posterior mente ao
Conselho de Administra-
ção, Consad.

O Concurso foi regula-
mentado por dois editais,
um que previa o acesso  e
promoção às categorias de
mestre e doutor e outro
que previa a promoção a
associado. Para mestre e
doutor foram oferecidas
77 vagas, se inscreveram
182 professores, dos quais
apenas 146 apresentavam
condições de concorrer.
Ao final foram preenchi-
das 72 vagas, a Faculdade
de Direito teve mais uma
vaga de doutor  concedida
em virtude do não preen-
chimento de todas as vagas
oferecidas, o mesmo acon-
tecendo com a Faculdade
de Educação que preen-

Consun homologa resultado do concurso
de acesso e promoção à carreira

cheu mais duas vagas de
doutor.

Nas faculdades de Ciên-
cias Sociais, Ciências Huma-
nas e da Saúde, Ciências
Médicas e da Saúde e Ciên-
cias Exatas e Tecnologia
foram apresentados recur-
sos por diversos docentes
principalmente pedindo a
revisão da pontuação da
avaliação docente, critério
fundamental para a colo-
cação do docente no con-
curso.  Os pedidos foram
enviados do Cepe para
que as faculdades que se
manifestassem   e os re-
sultados foram finalmen-
te decididos pelo Conse-
lho.

Na reunião do Consun
nenhum conselheiro ma-
nifestou-se contra os pro-
cessos promulgados pelo
Cepe, ficando assim ho-
mologados  por  unanimi-
dade os resultados  apre-
sentados.

Já para a categoria as-
sociado somente a Facul-
dade de Direito apresen-
tou o resultado de promo-
ção para as seis vagas ofe-
recidas. O prazo para este
concurso se estende até o
primeiro semestre de 2022
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e ainda restam quatro va-
gas em aberto. Os aprova-
dos deverão ser referenda-
dos pelo Consad para que
possam já no primeiro se-

mestre receber seus salári-
os reajustados. Este foi o
último Consun do ano que
somente voltará a funcio-
nar em fevereiro/2022.
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