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Foi assinado na semana passada
e já se encontra em plena vigência o
novo Acordo Interno de Trabalho
dos docentes da PUC-SP. O docu-
mento tem a anuência da APRO-
PUC, Sinpro-SP, Fundação São Pau-
lo e Reitoria da PUC-SP.

O texto do acordo renova uma
série de conquistas docentes, con-
sagradas ao longo de décadas de luta
dos professores da Pontifícia Uni-
versidade Católica de São Paulo.

Embora o texto atual possa con-
figurar algumas perdas para a asso-
ciação, os professores presentes nas
assembleias da APROPUC aval ia-
ram como de grande importância a
vigência do documento que garan-
te uma série de benefícios que ul-
trapassam a Convenção Colet iva
dos Professores de São Paulo e re-
tomou as negociações paralisadas du-
rante a pandemia.

O texto do novo Acordo Interno
pode ser consultado em https://
www.apropucsp.org.br/acordo-interno.

FUNCIONÁRIOS DO

HOSPITAL SANTA LUCINDA

Os funcionár ios do Hospita l
Santa Lucinda iniciaram esta sema-
na a discussão do seu Acordo In-
terno de Trabalho, que tem redação
diferente daquele f i r mado pelos
funcionár ios administrat ivos dos
campi de São Paulo e  da Faculdade
de Ciências Médicas e da Saúde de
Sorocaba.

Os resultados apurados na assem-
bleia, que teve uma grande participa-
ção, serão encaminhados para a Fun-
dasp, para que uma nova reunião seja
realizada nos próximos dias.

NOVO ACORDO INTERNO DOS

PROFESSORES JÁ ESTÁ EM VIGOR

Assembleia dos funcionários do Hospital Santa Lucinda, em Sorocaba
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APROPUC reúne-se com
diretorias do Sinpro-SP e Fepesp

Na quinta-feira, 30/6, a
diretoria da APROPUC
reuniu-se com as diretori-
as do Sinpro-SP e da Fede-
ração dos Professores do
Estado de São Paulo. Na
pauta estiveram presentes
temas como o reajuste dos
docentes do ensino supe-
rior, onde as diretorias do
Sinpro-SP e da Fepesp re-
lataram a intransigência
dos patrões que querem
impor reajustes aquém da
própria inflação e retirar da

Convenção Coletiva con-
quistas docentes.

Os professores do ensi-
no superior do estado de
São Paulo decretaram na
sua última assembleia o
estado de greve, que volta-
rá a ser discutido no início
do mês de agosto.

O PUCviva estará divul-
gando em edições especiais
no mês de julho  as infor-
mações do Sinpro-SP e da
Fepesp sobre os desdobra-
mentos das negociações.

Na foto, em sentido anti-horário, o vice presidente do Sinpro,

Fabio Eduardo Zambon (ao centro de branco),  o presidente da
Fepesp, Celso Napolitano, o presidente do Sinpro-SP Luiz Anto-
nio Barbagli, e os diretores da APROPUC, Arnaldo Mazzei,
Regina Gadelha, Leonardo Masud, Jason Borba, João Batista
Teixeira e Victoria Weischtordt.

A diretoria da APRO-
PUC reuniu-se no dia  28/6
com a reitora Maria Ama-
lia Andery.

Entre os temas discuti-
dos na reunião tiveram des-
taque a carreira docente; a
semestralidade dos salários
e o calendário da universi-
dade; pagamento de títulos
(distinção entre plano de

carreira diferente da titula-
ção que deve ser remune-
rada);  média de Tempo
contratual com um míni-
mo de TP 20; redução de
mínimo contratual para
acesso à pesquisa; discus-
sões e decisões colegiadas
nos departamentos e o re-
crudescimento dos casos
de Covid na comunidade.

Reunião com a Reitora debate situação
dos docentes da PUC-SP
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Demonstrativo dos Resultados em
31 de dezembro de 2021

Circulante

Disponível

Caixa e Bancos 350.213,67

Total de Disponibilidade 350 .213 ,67

Imobilizado 9.214,82

Provisão de Depreciação 635.489,21

Permanente

Edifício 633.162,00

Equipamentos  9.261,95
Equipamentos de Informática   2.280,08

Total  do Ativo

Provisão de Depreciação

359 .428 ,49

Circulante

Resultado acumulado 323.610,09

Superávit do Exercício 35.818,40

Total do Passivo 359 .428 ,49

Recei tas

Contribuição de Associados  582.246,05

Total de Receitas 582 .246 ,05

Despesas

Despesas com Pessoal 89.670,71

Hora Administrativa da Diretoria

41.450,00

204.144,73

Superávit do Exercício

Total das Despesas 546 .427 ,65

35 .818 ,40

Marcos Renato Pinto Rodrigues

Contador - CRC - 1SP233540

João Batista Teixeira da  Silva

Presidente

Assessoria Contábil

Despesas Operacionais

13.139,00

Despesas com Jornal Puc Viva

Assessoria Jurídica

Despesas Financeiras

112.515,11

84.096,92

1.411,18

Jason Tadeu Borba

1º Tesoureiro
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A sessão ordinária do
mês de junho do Conse-
lho Universitário ocupou
a maior parte de seu tem-
po discutindo o processo
de avaliação docente rela-
t ivo ao biênio 2020/21
trazidos pelo Conselho de
Ensino e Pesquisa. A pro-
fessora Marcia Flaire e o
professor Fernando de Al-
meida apresentaram os
gráf icos com os resulta-
dos da avaliação.

De um modo geral
75% dos professores da
universidade obtiveram o
que se considera como
uma avaliação positiva (ou
seja os conceitos excelen-
te, muito bom e satisfató-
rio); já 25 % ficaram na ava-
liação negativa (conceitos
em observação e insatisfa-
tório). Cerca de 466 docen-
tes em atividade obtiveram
conceito excelente,  223
muito bom, 161 satisfató-
rio,  129 em observação e
146 insatisfatório.

A reitora insistiu para
que as direções de cada fa-
culdade tomem  providên-
cias para reverter a avalia-
ção daqueles que tiveram
classificações insatisfató-
rio ou em observação e su-
geriu que os professores
que estão com o Lattes de-
satualizado sejam adverti-
dos. O relatório foi homo-
logado por unanimidade
pelo Conselho.

 CONTRATOS DE

TEMPO INTEGRAL

A reitora informou so-
bre a deliberação da Fun-
dasp e Reitoria que regu-
lamenta os contratos de
trabalho. Os números que
regulam os contratos não
se modificaram em relação
ao decreto anterior, porém
em seu art igo 7º sol icita

Consun homologa resultados
 da avaliação docente

que as direções garantam
que os cursos tenham pelo
menos 1/3 de seus inte-
grantes com tempo integral
para atender as solicitações
do MEC. A reitora colo-
cou que o critério para pre-
enchimento dessas condi-
ções deverão levar em con-
ta a área acadêmica em que
o docente atua. Mas o que
começa a ser percebido é
que na ponta do processo
já estão acontecendo afas-
tamentos de professores.

Também foi comunica-
do sobre as matrículas de
estudantes no segundo se-
mestre. As avaliações dos
pró-reitores indicaram um
preenchimento de vagas
para o segundo semestre
satisfatório, embora a rei-
tora de Graduação indicou
que as direções estão indo
atrás dos alunos que ain-
da não efetuaram sua ma-
trícula acadêmica no se-
gundo semestre.

SEGURANÇA NA

MONTE ALEGRE

A segurança do campus
Monte Alegre também foi
discutida em função de um
furto que aconteceu na Fa-

culdade de Ciências Sociais.
A reitora narrou as condi-
ções atuais de segurança e
seu relato caminhou para
mostrar que as condições
de segurança do campus
são boas e não justificam o
fechamento do espaço

CONTRIBUIÇÔES EM DINHEIRO PODEM SER ENVIADAS PARA O PIX 63.089.825/0097-96


