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Os funcionários administrativos
da PUC-SP encontraram-se com o se-
cretário-executivo da Fundasp e assi-
naram um novo Acordo Interno de
Trabalho, válido para os trabalhado-
res de São Paulo e da Faculdade de
Ciências Médicas e da Saúde de Soro-
caba. O novo texto deverá ser comu-
nicado em assembleias a serem reali-
zadas no dia 30/5, em São Paulo, e
01/6 em Sorocaba.

Já os professores enviaram nova
solicitação de reunião à Fundasp
onde enfatizam que "Realizada a As-
sembleia dos Professores em 18/05/
22, a APROPUC já tem a posição
dos professores sobre as modifica-
ções propostas para nosso Acordo
Interno. Assim, aguardamos agenda-
mento de reunião para apresentar-
mos nossas propostas".

A APROPUC também solicitou
uma reunião com a reitora, professora
Maria Amália Andery, para tratar de
questões relativas aos docentes da PUC-
SP. Veja íntegra do ofício nesta página.

À Magnífica Reitoria da PUCSP
Profª Drª Maria Amalia Pie Abib Andery

A diretoria da APROPUC-SP vem solicitar agendamento de reunião
com a reitora da PUC-SP para tratar de importantes questões relativas
aos docentes da PUC-SP, dentre as quais destacamos:

1. Carreira docente;
2. Semestralidade dos salários e Calendário da Universidade;
3. Pagamento de Títulos - distinção entre plano de carreira diferente

de titulação, que deve ser remunerada;
4. Média de TP contratual: mínimo TP 20;
5. Redução de mínimo contratual para acesso a pesquisa;
6. Discussões e decisões colegiadas nos departamentos;
7. Recrudescimento dos casos de Covid entre professores, estudantes

e funcionários.

Aguardamos sua manifestação quanto à data, preferencialmente no
período da tarde, para discutirmos estes temas que são de fundamental
interesse do corpo docente da Universidade.

Ofício da APROPUC à Reitora da PUC-SP

FUNCIONÁRIOS E FUNDASP ASSINAM TEXTO;
PROFESSORES SOLICITAM NOVA REUNIÃO

ACORDO INTERNO DE TRABALHO

Diretoria da AFAPUC e Fundasp assinam texro de novo Acordo Interno

A Reitoria enviou ofício à APRO-
PUC onde destaca que:"Acusamos o re-
cebimento do ofício anexo, solicitamos,
por gentileza, aguardar o retorno deste
Gabinete com a devolutiva para o pedi-
do de agenda com a Magnífica Reitora,
Profa. Dra. Maria Amalia Andery".

Por outro lado o Secretário Executi-
vo da Fundasp, Pe. José Rodolpho Pera-
zzolo, em despacho na tarde de quinta-
feira, 26/05, solicitou que a APROPUC
apresente as propostas por escrito. Até o
fechamento desta edição, a diretoria da
APROPUC estava finalizando o texto
contendo as propostas aprovadas em as-
sembleia para ser encaminhado à Secre-
taria Executiva da FUNDASP.

A reitoria responde à APROPUC:
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CONTRIBUIÇÔES EM DINHEIRO PODEM SER ENVIADAS PARA O PIX 63.089.825/0097-96

Continua impasse
nas negocições do
Ensino Superior
As mantenedoras do en-

sino superior continuam ir-
redutíveis oferecendo so-
mente valores que não co-
brem a inflação do período.
A última proposta previa re-
ajuste de 4% a partir de
março, 2% em janeiro e um
abono de 30% em outubro.
Os professores entendem
que estes valores são irrisó-
rios perto dos 10,57% de
inflação registrados no
período.Na tentativa de su-
perar o impasse a Comissão
de sindicatos coordenada
pela Fepesp propôs  a dis-
cussão de duas questões,
ambas contidas na pauta de
reivindicações: a duração da
Convenção Coletiva e as
condições do trabalho do-
cente. As discussões pros-
seguem na próxima semana.
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Na terça-feira, 31/5,
acontece no Tuca às 19h o
lançamento do livro Queri-
do Lula: cartas a um presi-
dente na prisão.  A apresen-
tação tem como roteiro as
correspondências que brasi-
leiros de todo o país e do
exterior enviaram ao presi-
dente no ano e meio em que
esteve detido em Curitiba.
As cartas serão lidas por di-
versas personalidades e artis-
tas  A noite também contará
com a presença de Lula e Fer-
nando Haddad.

Lula na PUC-SP

Na reunião do dia 23/5,
ocorrida em caráter presen-
cial, depois de dois anos de
reuniões virtuais, o Consun
aprovou a lista tríplice in-
dicando os nomes que po-
derão ocupar o cargo de
vice-reitor, vago desde a
morte do professor Pedro
Paulo Mannus. Os nomes

Consun aprova lista
tríplice para vice-reitor

apresentados e aprovados
pelos conselheiros são An-
gela Brambilla Lessa (Fafi-
cla), Barbara Lutaif Bian-
chini (FCET) e Carlos Ro-
berto Husek (Direito). Ago-
ra a lista será encaminhada
para Dom Odilo Scherer,
que deverá escolher um dos
nomes indicados.

Nos dias  23 a  27 de
maio estará aberto, de for-
ma onl ine ,  o processo
para a renovaçõ da direto-
ria  (gestão 2022-2023) da
Associação dos Pós Gra-
duandos da PUC-SP
(APG).

Todo pós-graduando
regularmente matriculado

Associação dos Pós-Graduandos
 realiza eleição

poderá votar no l ink:
h t t p s : / / f o r m s .
m i c r o s o f t . c o m / r / S D -
JakyKSZc.

É preciso do e-mai l
institucional para o login.
Para mais  infor mações
entre em contato no e-
mai l :  comissaoele i tora l
@apgpucsp.org.br

No dia 2/6, às 19h, a Faculdade de Direito organiza o Seminário Ditadura Nunca Mais! - O Brasil e
o Descumprimento das Condenações Internacionais por Violações de Direitos Humanos. O evento
será  presencial no  auditório 333 (3º andar, prédio novo), Campus Monte Alegre.



Está em tramitação na
Câmara dos Deputados em
Brasília a PEC 206/2019
que  estabelece que as uni-
versidades públicas  pas-
sem a cobrar mensalidades,
garantindo o não paga-
mento a estudantes que
não tiverem recursos sufi-
cientes. Pelo texto "As ins-
tituições públicas de ensi-
no superior devem cobrar
mensalidades, cujos recur-
sos devem ser geridos para
o próprio custeio, garantin-
do-se a gratuidade àqueles
que não tiverem recursos
suficientes, mediante co-
missão de avaliação da pró-
pria instituição e respeita-
dos os valores mínimo e
máximo definidos pelo ór-
gão ministerial do Poder
Executivo". A gratuidade
do ensino público em es-
tabelecimentos públicos  é
garantida pela Constituição
em seu artigo 206.

O relator da proposta,
deputado Kim Kataguiri
(União Brasil-SP), que de-
fendeu Jair Bolsonaro em
sua eleição,  votou em seu
relatório pela admissibili-
dade da PEC 206/19, de
autoria do general Paterne-
lli , do mesmo partido. A
proposta deveria ser vota-
da na terça-feira, 23/5 na
Comissão de Constituição,
Justiça e   Cidadania
(CCJC) da Câmara dos De-
putados mas foi adiada.

A proposta provocou
uma  forte reação das enti-
dades de professores e es-
tudantes do ensino supe-
rior. Em seu site a Andes
criticou a proposta afir-
mando que  "O ANDES-
SN foi um dos protagonis-
tas da luta que garantiu a
gratuidade da educação e
vamos continuar nessa de-
fesa. Por isso, chamamos a

Emenda Constitucional prevê o fim
da gratuidade do ensino superior

comunidade acadêmica
para mobilizarmos contra
essa proposta, dizendo não
à cobrança de mensalidade
e reforçando a necessidade
de uma educação pública,
gratuita, de qualidade e so-
cialmente referenciada".

A  União Nacional do
Estudantes, UNE, emitiu
documento onde condena
a PEC: "Essa PEC é mais
uma prova de que Bolso-
naro quer destruir a educa-
ção pública desde o ensino
básico até o superior, e se
coloca como inimigo nú-
mero 1 da educação brasi-
leira. A solução para os pro-
blemas presentes nas uni-
versidades públicas não é a
cobrança de mensalidade
nas universidades, mas sim
um investimento potente
do Estado nas mesmas"

A APROPUC e a AFA-
PUC que em toda sua his-
tória defenderam o ensino
público e gratuito conde-
nam mais este atentado con-

tra o direito constitucional,
que mais uma vez é amea-
çado por um governo au-
toritário e seus aliados.
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