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Em uma reunião on-line
extremamente produtiva,
que contou com a presença
das diretorias da APRO-
PUC, AFAPUC, centros
acadêmicos e APG, além da
participação de professores
estudantes e funcionários,
foram debatidos os princi-
pais problemas que envol-
vem o retorno presencial às
atividades na PUC-SP.

A reitoria já anunciou
que os funcionários deverão
voltar às atividades presen-
ciais normais no dia 3 de ja-
neiro. Já os professores vol-
tarão ao final de suas férias
em 18 de janeiro, mas as au-
las propriamente ditas de-
verão começar somente no
dia 03 de março.

Os presentes à reunião
levantaram suas preocupa-
ções com os cenários que
ainda poderão advir da pan-
demia de covid, principal-
mente com o surgimento de
novas variantes do vírus.
Restam muitas dúvidas so-
bre os protocolos sanitários
que deverão ser adotados e
sua eficácia em uma univer-
sidade tão peculiar como a
PUC-SP. Foram observadas
principalmente críticas quan-
to ao controle dos vacina-
dos, a higiene nos campi, o
número de alunos em sala de
aula entre outros (veja nesta
edição os principais pontos
levantados na reunião).

RETORNO DOS

FUNCIONÁRIOS

Os funcionários admi-
nistrativos já estão retor-
nando às atividades pre-
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senciais em esquema de ro-
dízio, com até três dias por
semana de permanência na
universidade. Os diretores da
AFAPUC relataram alguns
problemas, principalmente
com relação à flexibilização
dos horários de trabalho. Os
funcionários ligados à Reito-
ria estão encontrando solu-
ções adequadas para os seus
horários de trabalho, porém
aqueles ligados à Fundasp
ainda não tiveram um retor-
no para suas demandas. A
principal reclamação dos fun-
cionários sobre o espaço fí-
sico reside na proibição do
uso do ar condicionado e ven-
tiladores em  locais de traba-
lho, com a chegada do verão
as salas da universidade apre-
sentam-se muito quentes.

Já os estudantes de-
monstraram um cansaço das

aulas on-line e um desejo de
voltar à universidade. Porém
muitos deles relataram um
temor de que a pandemia
possa ter novos desdobra-
mentos. Outro motivo de
apreensão é a volta imedia-
tamente posterior ao carna-
val quando as aglomerações
poderão acarretar o surgi-
mento de novos casos de
covid-19. Nesse sentido fo-
ram propostas novas datas
para o início das aulas.

ADITIVO

AO CONTRATO

A Fundasp enviou aos
professores e funcionários
um Termo Aditivo ao Con-
trato de Trabalho onde, em
cumprimento à Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais
(LGPD), solicita aos traba-
lhadores da instituição con-

sentimento para uma cole-
ta de dados pessoais, que
terá por finalidade " a pre-
paração e a execução do con-
trato de trabalho, e necessá-
rios para o Registro de
Empregados".

A APROPUC emitiu
nota aos professores onde
recomenda que o Termo
não seja ainda  assinado,
pois a diretoria terá no dia
13/12 uma nova reunião
com a Fundasp sobre o as-
sunto (veja a íntegra do co-
municado na página 2).  A
AFAPUC também está con-
sultando o seu departamen-
to jurídico sobre a pertinên-
cia da exigência.

Uma nova reunião aber-
ta foi agendada para o dia
13/12, às 17hs, para conti-
nuar o debate dos temas
discutidos nesta semana.
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aObrigatoriedade de apresentação da carteira de va-
cinação completa para alunos, funcionários, docentes e
outros agentes que circulam na universidade;
aCampanha contra o negacionismo e a favor das

três doses da vacinação;
a Estabelecimento de um plano de retorno no que

diz respeito às condições do ambiente de trabalho e cir-
culação;
a O retorno presencial é bem-vindo, no entanto,

sugere-se de 15 a 30 dias de quarentena para toda a co-
munidade, devido ao carnaval e ao acompanhamento do
comportamento da pandemia;
a Questionamento do plano do Sírio-Libanês e da

não utilização das referências do Hospital da PUC-SP
ou da Saúde Pública;
a Obrigatoriedade do uso de máscara apesar do des-

conforto durante as aulas expositivas dos professores e
as falas;
a Número ideal de alunos em salas de aula da gra-

duação e do pós-graduação para garantir as condições de
segurança;
a O que fazer com turmas acima de 20, 30, 40, 50

alunos com salas sem ventilação?
a Aulas nos laboratórios são impraticáveis devido

às condições físicas;
a Rodízio de alunos não deve ser praticado;

Professora, professor

A diretoria da APRO-
PUC esteve em reunião esta
manhã, 2/12/2021 com a
Fundação São Paulo e, en-
tre outros assuntos, abor-
dou a questão do Termo
Aditivo ao Contrato de
Trabalho, recebido na tar-
de de ontem pelo corpo
docente.

O documento foi enca-
minhado para análise da as-

Principais encaminhamentos da reunião aberta
sobre retorno às atividades presenciais

a Elevadores restritos às pessoas com dificul-
dade de locomoção e com separação do espaço de ocu-
pação;
a Evitar o ensino híbrido em sala de aula e buscar

sua definição em relação às práticas em voga: aula online,
aula remota e educação à distância;
a Avaliar as condições técnicas e tecnológicas para

um eventual ensino híbrido e uso de câmeras nas salas de
aula;
a Tornar transparente as polêmicas quanto à utili-

zação da metodologia do ensino híbrido e da aula remo-
ta, de acordo com as categorias de pós-graduação e gra-
duação;
aExperiências práticas de aulas híbridas de outras

universidades foram desastrosas e difíceis, apesar da boa
vontade dos alunos;
a A qualidade do ensino, a interação e a participa-

ção declinam significativamente;
a Os alunos demonstram cansaço quanto às aulas

remotas, mas, temem as condições de segurança no re-
torno um dia após o carnaval;
a Os alunos demandam por flexibilidade: aula pre-

sencial e online para quem desejar;
a Para os funcionários levar em conta a proposta

de flexibilização do horário de trabalho, inclusive para
evitar transporte público lotado.

Nota da APROPUC  sobre o
Termo Aditivo ao Contrato de Trabalho

sessoria jurídica da APRO-
PUC, mas já levantamos al-
guns pontos iniciais com a
Fundação. Como teremos
outra reunião com o Secre-
tário Executivo da FUN-
DASP dia 13/12/21, reco-
mendamos que o Termo
não seja assinado até lá,
uma vez que pontos do do-
cumento poderão ser nego-
ciados e alterados.

Se porventura algum/a
professor/a já tiver enviado

o documento, sugerimos
mensagem para o RH revo-
gando expressamente seu
consentimento, esclarecen-
do que assim que tiver in-
formações mais precisas
poderá assinar.

Atenciosamente,

Diretoria da APRO-
PUC-SP

João Batista Teixeira
da Silva
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A ex-professora da PUC-SP
Marília Pardini também se mani-
festou sobre a triste perda do profes-
sor Nicola Centrone ocorrida na
semana passada:

"Nicola, solidário e com-
panheiro de luta, enfrentou
os agressores na invasão mi-
litar à PUCSP para proteger
estudantes da violência e hu-
milhações. Não será esqueci-
do, coragem e solidariedade
acompanham sua existência
entre nós".

Nicola
Centrone
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Na sexta-feira, 26/11,
aconteceu o seminário em
memória do professor Pau-
lo Edgar de Almeida Resen-
de. Coordenado pela Pro-
fessora Regina Gadelha, o
evento contou com a pre-
sença de Vera Resende, Vera
Chaia, Gilberto M. A. Ro-
drigues, Fernando Almeida,
Edson Passetti e João Car-
los Jarochinski.

Professor Paulo fez par-
te do corpo docente da
PUC-SP, foi responsável
pelo segundo curso de gra-
duação de Relações Interna-
cionais no Brasil, foi um
dos idealizadores do pri-
meiro pós graduação em
parceria da PUC-SP, Unesp
e Unicamp em Relações In-
ternacionais, e em 2001 ide-
alizou o Naci (Núcleo de
Análise de Conjuntura
Internacional).O professor
nos deixou há 10 anos.

Além de uma persona-

Na reunião de quarta-
feira, 01/12, o Conselho
Universitário discutiu as
sugestões feitas pelas di-
versas unidades para o tex-
to base que regulamenta a
avaliação contínua de
2020/21. A maioria das al-
terações sugeridas propu-
nham mudanças nas pon-
tuações de diversas ativida-
des ou inclusão de novos
itens para compor o rol de
atividades pontuáveis. Al-
gumas delas foram aceitas
pela reitoria e  outras fo-
ram negadas, as principais re-
feriam-se a alterações de pon-
tuações em bancas de TCC
ou mestrado e doutorado.

Após a discussão de to-
das as possíveis alterações
e/ou suas negativas o texto

Consun aprova critérios para
avaliação docente 2020/21

final proposto pela reitoria
foi aprovado por unanimi-
dade. Quanto ao cronogra-
ma da avaliação a Faculda-
de de Educação propôs a
extensão da data de coleta
das informações dos pro-
fessores no Lattes para fi-
nal de fevereiro/21. Como
um meio termo a reitoria
propôs a data de 21/02, ao
invés de 07/02, como havia
sido proposto anteriormen-
te. O texto final da delibe-
ração deverá ser publicado
posteriormente.

VOLTA ÀS AULAS

PRESENCIAIS

No início da sessão a rei-
tora, professora Maria Ama-
lia Andery afirmou que o

cronograma de volta às ati-
vidades presenciais conti-
nua mantido, se nenhum
fato novo propiciar altera-
ções. Assim os funcionári-
os administrativos voltarão
às suas atividades presen-
ciais normais logo após o
recesso de final de ano, os
professores deverão estar à
disposição da universidade
assim que terminar seu pe-
ríodo de férias e as aulas
presenciais começarão em
03/03, sendo que na sema-
na que antecede o carnaval
deverão acontecer ativida-
des de recepção.

Outra pauta do Consun
foi a homologação dos car-
gos que restaram vacantes
no  processo de consulta
aos integrantes das unida-

des acadêmicas. Assim fo-
ram aprovados os nomes da
professora  Dora Kaufman
para a representação no
Cepe  pela Faculdade de
Ciências Exatas e Tecnolo-
gias e Ulisses Del Nero
como representante docen-
te no Cecom, pela Faculda-
de de Ciências Médicas e
da Saúde.

A professora Maria Ama-
lia anunciou ainda que no
dia 10/12 deverá acontecer a
última reunião do Consun
do ano que terá como pauta
a apreciação do orçamento
da PUC-SP para 2022, a
aprovação do Plano de Tra-
balho da Universidade e a
homologação dos resulta-
dos dos processos de ingres-
so e progressão na carreira.

 Seminário homenageia Paulo Edgar Resende
lidade em Relações Interna-
cionais no Brasil , Paulo
teve grandes experiências
como dentista, sua primei-
ra formação, na igreja, na
Europa onde se formou em
ciências políticas na Fran-

ça e iniciou suas pesquisas
etnográficas. A viúva Vera
Resende relembrou o ma-
rido como uma pessoa
amorosa e preocupado com
todos ao seu redor.

Além de intelectual, so-

lidário e construtivo foram
termos mais utilizados pe-
los seus colegas de trabalho.
Com lembranças afetuosas,
acadêmicas e militâncias,
seus colegas homenagearam
Paulo Edgar.


