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Professores aprovam prorrogação de mandato da atual diretoria

ACORDO INTERNO DE TRABALHO

Reunidos em assembleia virtual na quin-
ta-feira, 13/8, os docentes da PUC-SP deci-
diram, por unanimidade, aprovar a manuten-
ção integral do acordo interno de trabalho,
que expirou em março/2020.

A diretoria da APROPUC informou no
início da assembleia  sobre a última reunião
com o secretário-executivo da Fundasp,
quando foi levada a proposta docente con-

ASSEMBLEIA ENCAMINHA PELA
MANUTENÇÃO DO TEXTO ATUAL

trária à aplicação de algumas  das cláusulas
financeiras que a Fundasp propôs conce-
der, a título de liberalidade, enquanto não
for aprovada uma nova Convenção Coleti-
va de Trabalho entre os Sindicatos docen-
tes e as mantenedoras. Padre Rodolpho
Perazzolo apresentou à associação uma
nova relação de cláusulas, que a Fundasp
manteria até novo acordo dos sindicatos,

"por mera liberalidade". Essa nova lista am-
plia o número de cláusulas que a Fundasp se
propõe a conceder ao corpo docente em re-
lação à proposta anterior inicial, mas repre-
senta um avanço muito pequeno em relação
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Adicional por Tempo de Serviço (Cláu-
sula 18 do ACT anterior);
 Gratuidades (Cláusula 22 do ACT anteri-
or): limitadas a 02 bolsas de estudos
(ambas na graduação, 01 em cada moda-
lidade, ou ambas na pós), tanto as dos
professores, quanto dos  dependentes;
Adicional Auxílio-Escola (Cláusula 25 do
ACT anterior): manutenção dos pedidos
já deferidos;
Complementação salarial por acidente
ou doença (Cláusula 38 do ACT anterior):
conforme percentuais dispostos na refe-
rida cláusula; (100%, 75%, 50%, 25% a
cada 3 meses);
Faltas por gala ou luto (Cláusula 45 do
ACT anterior);
Licença paternidade (Cláusula 33 do ACT
anterior);
Adiantamento salarial (Cláusula 13 do
ACT anterior) - limitado a R$ 2.704,45;
Licença em caso de doença de filhos,
pais e cônjuge (Cláusula 32 do ACT
anterior);  Férias (Cláusula 46 do ACT
anterior);
Aviso prévio para professores com mais
de 45 anos de idade (Cláusula 44 do ACT)

Contrato de Trabalho: todo item II do AI
(Acordo Interno)

Remuneração: item III
5º dia útil é CLT
Demais cláusulas são mais benéfi-

cas
Sábado conta como 5º dia útil no Acor-

do Interno;
Quando 5º dia útil recai no sábado, o

pagamento é antecipado p/ 6ª feira.
(Pe. Rodolpho exemplificou a dificuldade

da Fundação em efetuar o pagamento em
alguns meses. No caso de setembro, rece-

beremos nossos salários dia 8/09)

Adicionais: Item IV
Adicional de Insalubridade: CLT

Estabilidade: Item V - parametrizada
pela Convenção Coletiva de Trabalho).

Estabilidade da Diretoria da Apropuc -
não contemplada.

Gratuidades:  Item VI:
Desconto refeição padrão - não utiliza-

do durante o distanciamento social.

Auxílio funeral - foi aceita a inclusão
desta cláusula para o AI 2020, não con-
templada na proposta da Fundasp.

 Licenças:  Item VII:
Licença acadêmica p/ qualificação no

exterior - não contemplada
Licença e redução parcial p/ qualifica-

ção acadêmica - não contemplada
Licença p/ realização de outras ativida-

des na Univ. - não contemplada
Licença por adoção - não contemplada
Licença em caso de doença de filhos,

pais, cônjuge - não  contemplada
Licença sem vencimentos -não con-

templada
Licença p/ cumprimento de função pú-

blica -não contemplada
Licença p/ cumprimento de mandato

da APROPUC - não contemplada

Garantia de Salário - Item VIII
Gestante - CLT

Garantia de emprego ao professor
em vias de aposentadoria (2 anos) -
não  contemplada.

Comparativo entre a proposta da Fundasp e as perdas dos docentes

O QUE A FUNDASP

PRETENDE MANTER
O QUE NÃO É CONTEMPLADO PELA PROPOSTA
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às cláusulas que não foram contempladas
(veja relação no  box da página 1).

Os professores expressaram sua não
concordância, entendendo que antes de re-
presentar uma "liberalidade" a manutenção
do acordo interno de trabalho de 2019/2020
reflete o resultado de uma luta histórica da
entidade por melhores condições de traba-
lho, que colocou a PUC-SP como referência
para as demais universidades e associações
docentes do país, no tocante à defesa dos
direitos de professoras e professores.

A diretoria deverá enviar comunicação à Fun-
dasp com a decisão da assembleia para que seja
agendada nova reunião de negociação nos pró-
ximos dias (veja texto na página 3).

Por outro lado, as negociações entre os
sindicatos do ensino superior e as mante-
nedoras apresentaram, segundo o Sinpro-
SP e a Fepesp, algum avanço. As mantene-
doras, que pleiteavam reajuste zero, apresen-
taram uma nova proposta, que ainda não foi
divulgada pelos sindicatos e que deverá ser
discutida na próxima semana. As cláusulas
da Convenção Coletiva deverão permanecer
intactas em sua grande maioria.

PROCESSO ELEITORAL

 DA REITORIA

Ainda, na reunião com a Fundasp, a di-
retoria da APROPUC também demonstrou
ao secretário-executivo sua posição contrá-
ria ao atual processo eleitoral para a reitoria,
realizado de maneira virtual e que revelou-se
complicado uma vez que contempla muito
pouco a democracia interna. Para os profes-
sores, o processo não deveria ser realizado
durante a pandemia para que discussões mais
aprofundadas, com debates amplos, e o apa-
recimento de outras chapas pudesse aconte-
cer. Essa posição também foi externada pela
diretoria da APROPUC em reunião com a
reitora. É inadmissível que sejam indicados
mais dois candidatos pelo CONSUN posto

que somente uma chapa se apresentou ao
pleito, fazendo da democracia universitária
verdadeiro simulacro. De outro lado, a dire-
toria da APROPUC reafirmou na assembleia
de que a votação é universal, portanto ina-
ceitável o ato da Fundasp que impede que os
funcionários, lotados juntamente à mante-
nedora, não votem no pleito eleitoral. Fun-
cionários administrativos, professores e es-
tudantes são todos PUC SP!

PRORROGAÇÃO

 DE MANDATO

A plenária aprovou também, por ampla
maioria, a prorrogação do mandato da atual
diretoria até 30/4/2021. O mandato vigente
prescreveu em junho deste ano e sofreu a
primeira prorrogação. A proposta apresen-
tada na assembleia pela diretoria levou em
conta que, durante o isolamento social tor-
na-se inviável a realização de um debate qua-
lificado entre os docentes. A alternativa en-
caminha-se no mesmo sentido da crítica feita
pela APROPUC ao processo de eleição on-
line para reitoria da PUC-SP.

O novo prazo proposto levou em con-
ta uma possível volta às atividades no início
do próximo ano, quando então seriam se-
guidos os prazos regimentais para a inscri-
ção de chapas, debates e votação. A decisão
será encaminhada nos próximos dias para
as providências legais junto às instâncias
jurídicas que avalizam o processo.

CONDIÇÕES DE TRABALHO

 NA PANDEMIA

O terceiro ponto de pauta da reunião,
condições de trabalho docente durante a
pandemia, em virtude do adiantado da hora,
foi transferido para a próxima assembleia
docente, que deverá acontecer na terça-feira,
18/8 às 17h.

Porém, os presentes criticaram a pesqui-
sa "Preparando o Retorno Presencial"  en-
caminhada pela Divisão de Recursos Hu-
manos como uma ferramenta de suma im-
portância para acompanhamento da saúde

dos colaboradores da Fundação São Paulo/
PUC-SP. Os professores criticaram a pes-
quisa, entendendo que a metodologia apli-
cada é mais uma ameaça aos docentes que
porventura não apresentem condições de
voltarem à aula, do que uma preservação de
sua saúde. Para os docentes uma possível
volta quando do abrandamento da atual pan-
demia deveria ser precedida fundamental-
mente pela adoção e séria discussão de pro-
tocolos de biossegurança e ouvidos os três
setores da PUCSP. Por outro lado, essa po-
sição já havia sido levada pela diretoria da
APROPUC à representante da DRH que fi-
cou de encaminhar um texto de esclareci-
mento relativo ao objetivo da pesquisa, os
protocolos de biossegurança utilizados, dei-
xando claro ao corpo docente de que se tra-
ta a sondagem, bem como a prorrogação do
prazo para que respondamos à pesquisa, o
que, de fato, ainda não ocorreu.

Também foram relatados casos de cur-
sos onde os estudantes, por falta de segu-
rança, recusam-se a voltar nesse momento,
em que a pandemia encontra-se em alto pa-
tamar de contágio e mortes no país, às aulas
presenciais. O tema deverá ser debatido na
próxima assembleia.

ASSEMBLEIA DA

PÓS GRADUAÇÃO

No decorrer da assembleia, uma aluna
do pós em Serviço Social relatou aos pre-
sentes o resultado da assembleia dos estu-
dantes de pós-graduação onde foram anali-
sados os gravíssimos problemas que asso-
lam o setor, principalmente com o corte
drástico de bolsas das agências federais de
pesquisa e o não retorno da Fundasp em
relação às bolsas emergenciais solicitadas.
Os estudantes entenderam que a crise pela
qual passamos hoje atinge não somente
aquele setor, mas estende-se aos demais seg-
mentos da universidade. Por isso torna-se
fundamental um movimento amplo que en-
globe professores, estudantes e funcioná-
rios. Nesse sentido, A APROPUC convida-
rá  representantes dos três setores para uma
reunião dia 20/08 às 17h.



Os professores reunidos em as-
sembleia remota em 13/08/20 reafir-
maram unanimemente sua posição de
manutenção das cláusulas do Acordo
Interno de Trabalho dos professores,
até que seja publicada a nova Conven-
ção Coletiva e negociado novo Acor-
do Interno. Na assembleia, os profes-
sores reunidos externaram sua imen-
sa preocupação com as perdas que a
suspensão temporária do Acordo In-
terno de Trabalho acarretará. A assem-
bleia vê, no Ato de Liberalidade que a
Fundação São Paulo propõe, a exclu-
são de grande número de cláusulas

Ofício da APROPUC à Fundasp
sociais, que representam avanços e fi-
zeram da PUC-SP um modelo para
outras instituições. A própria deno-
minação do Ato desperta temores,
além de o único artigo proposto na
minuta analisada não firmar um com-
promisso quanto a imediata negocia-
ção para celebrarmos novo acordo.

A assembleia considerou novamen-
te que, de acordo com as informações
fornecidas pela reitoria e pela mante-
nedora, a Universidade se encontra em
situação bastante próxima às expecta-
tivas, e unanimemente julgou relevante
que seja considerada a prorrogação de

todas as cláusulas do Acordo Interno
expirado, ou a confirmação das cláu-
sulas do acordo negociado até mar-
ço/2020.

Assim, a diretoria da APROPUC in-
forma a decisão da assembleia e se pro-
põe a realizar novo encontro com a
Secretaria Executiva, para que juntos
encontremos uma saída satisfatória para
ambos - corpo docente e mantenedora
- sem perdas significativas para o cor-
po docente da Universidade.

João Batista Teixeira da Silva
Presidente da APROPUC-SP
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Seis  representantes dos
funcionários administrati-
vos no Conselho Universi-
tário enviaram ao colegiado
a solicitação de uma reunião
extraordinária para discutir
a participação dos adminis-
trativos no processo de con-
sulta à comunidade para a
escolha do novo reitor.

A AFAPUC, em sua as-
sembleia, analisou a decisão
de retirar o direito de voto
dos trabalhadores direta-

Funcionários aguardam
convocação para o

Consun extraordinário
mente vinculados à Fun-
dasp como um ato que fere
os princípios da autonomia
universitária, consagrados
tanto na Constituição Fede-
ral como no Estatuto das
Universidades Comunitá-
rias, representando uma ten-
tativa de fragmentar o cor-
po administrativo retirando
a sua legitimidade enquan-
to categoria.

A APROPUC, em reu-
nião com a Fundasp, tam-

bém repudiou a medida que
considera um retrocesso na
universidade.

A reitoria acusou o rece-
bimento do pedido e infor-
mou que o mesmo "está sen-
do analisado para as devidas
providências de praxe".

Os representantes admi-
nistrativos têm a expectati-
va de que o  CONSUN  pos-
sa se reunir na próxima se-
mana  e  aguardam a convo-
cação oficial.

A Divisão de Recursos Hu-
manos informou que os de-
pósitos referentes ao Fundo
de Garantia por tempo de ser-
viço que deixaram de aconte-
cer nos meses de abril, maio e
junho deverão ser feitos a par-
tir deste mês, divididos em
seis vezes,  obedecendo a
Medida Provisória   do gover-
no. Os depósitos deverão se
somar aos montantes nor-
mais de cada mês. Até o fe-
chamento desta edição, po-
rém, os bancos recebedores
do FGTS não haviam credita-
do os pagamentos referentes
aos meses em atraso

Fundasp esclarece
sobre depósitos

no FGTS

O Andes lançou uma campa-
nha contra a substituição do en-
sino presencial pelo ensino re-
moto. Diariamente textos serão
publicados pelo sindicato procu-
rando esclarecer as várias facetas
do problema. Veja abaixo a apre-
setação da campanha.

" Passados alguns meses des-
de o início do distanciamento
físico ocasionado por conta da
pandemia do novo coronavírus,
se intensificaram as pressões,
tanto do Ministério da Educa-
ção, dos governos Federal, esta-
duais e municipais quanto de
muitos gestores, para a retoma-
da do calendário acadêmico na
educação básica e superior, in-
clusive com ameaças veladas de
corte de salário. Atualmente, são
poucas as instituições que têm
feito um amplo, democrático e
abrangente debate com a comu-
nidade acadêmica sobre o que fa-
zer nesse momento.

Em muitas, as opiniões de
docentes, discentes e técnico-
administrativos foram ignora-
das. Resoluções têm sido apro-
vadas de forma aligeirada, sem
considerar os diversos aspectos

Andes lança campanha
contra ensino remoto

envolvidos na retomada do
calendário acadêmico de manei-
ra remota. Para o ANDES Sin-
dicato Nacional e o @Sinasefe,
não basta apenas pensar uma
forma que transponha o ensino
presencial para o ensino a dis-
tância pois haverá perda de qua-
lidade no processo de ensino/
aprendizagem. Pensando nisso,
a partir de hoje, esses dois sin-
dicatos se unem na campanha

ENSINO REMOTO EM
SUBSTITUIÇÃO AO PRE-
SENCIAL? TÔ FORA! E que
irá, diariamente, abordar os pe-
rigos dessa modalidade.

 Acompanhe conosco e não
esqueça de curtir, comentar e com-
partilhar nossas publicações"

Link para a campanha  ht-
tps://www.instagram.com/p/
CDt2HuHp-n2/? igsh id=
s0q40znuv6k3

A Justiça do estado de
São Paulo acatou a reivin-
dicação de três estudantes
da PUC-SP de Sorocaba
que pleiteavam redução de
mensalidades em razão de
não serem oferecidas du-
rante a pandemia aulas prá-
ticas.  Segundo o site da
Uol, os estudantes reivin-
dicavam uma redução de
50% nas mensalidades, mas
a sentença determinou so-
mente 20%.

A PUC-SP alegou que o
conteúdo não ministrado
será reposto quando a si-
tuação causada pela pande-
mia se normalizar. Mas o
juiz Diogo Correa de Mo-
raes Aguiar não concordou
com a alegação.

Ainda cabe recurso à
Fundasp que afirmou que
várias ações nesse sentido
já  foram contestadas pela
universidade e foram revis-
tas em favor da PUC-SP.

Três estudantes
de Sorocaba

obtêm redução
 de mensalidade
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Aos 80 anos do assassi-
nato covarde de Leon
Trótski por um agente do
stalinismo e a fim de recu-
perar e reafirmar o legado
do revolucionário russo, o
Comitê Mário Pedrosa, que
organiza o II Encontro In-
ternacional Leon Trótski -
São Paulo, Brasil (adiado
para de 2021), convida a to-
das e todos para o evento
on-line Trótski em perma-
nência: uma homenagem
nos 80 anos de sua morte, a
ocorrer nos dias 17, 18 e 19
de agosto (de segunda a
quarta-feira).

Sempre às 19h e com
transmissão ao vivo pelo
YouTube e Facebook, as
três mesas redondas bus-
cam oferecer uma visão his-
tórica da vida, da obra e da
prática de Trótski, ao mes-
mo tempo que pretendem
refletir sua atualidade, como
ferramentas para pensar a
atuação dos revolucionári-
os nos dias de hoje. Não é
necessário inscrição, basta
acessar o link no dia e ho-
rário de cada mesa.

Link do YouTube onde
ocorrerão as transmissões:
h t t p s : / / t i n y u r l . c o m /
eventotrotski

Evento rememora 80 anos
 do assassinato de Trotski

Link do evento no Face-
book: https://www. facebook.
com/events/72954824784
4550n?active_tab=about

MESA 1 -  17/8
TRÓTSKI, A URSS

E O STALINISMO

Angela Mendes de Al-
meida: professora aposen-
tada da Universi Federal
Rural do Rio de Janeiro
(UFRRJ),  Valério Arcary:
Professor titular aposenta-
do do IFSP. Eduardo Al-
meida: médico socorrista e
dirigente do PSTU; Erson
Oliveira: professor aposen-
tado da PUC-SP e integran-
te do Partido Operário Re-
volucionário (POR).

Mediação de Antonio
Rago: professor de história
contemporânea da PUC-SP

MESA 2 -  18/8
O TROTSKISMO SOBRE O

FASCISMO E A QUESTÃO NEGRA

Osvaldo Coggiola: pro-
fessor titular de História
Contemporânea da USP;
Ricardo Castro: professor
adjunto de História Con-
temporânea no Instituto de
História da (UFRJ); Adão

Oliveira: militante de mo-
vimentos sociais fundador
do Movimento Negro Uni-
ficado (MNU); Letícia Pa-
rks: comunicadora, editora
do Esquerda Diário; Sándor
John: professor na City Uni-
versity of  New York.

Mediação de Paula Vaz
de Almeida: tradutora, dou-
tora em literatura e cultura
russas pela USP.

MESA 3 - 19/8
HISTÓRIA DO MOVIMENTO

TROTSKISTA

Frank García Hernán-
dez: historiador e sociólogo,
membro do Comitê Edito-
rial do blog Comunista;
Murilo Leal: professor da
Universidade Federal de
São Paulo; Candido Alva-
rez: cientista político, diri-
gente da Liga Bolchevique
Internacionalista (LBI);
Dainis Karepovs: historia-
dor, escritor e doutor em
História Econômica pela
USP; Gilson Dantas: médi-
co, doutor em sociologia
com pós-doutorado em
política social pela UnB.

Mediação de Marcio
Lauria Monteiro: pesquisa-
dor de doutorado na UFF,

professor na rede munici-
pal de Niterói.

O evento on-line Trótski
em permanência: homena-
gem nos 80 anos de sua
morte é organizado pelo
Comitê Organizador Mário
Pedrosa, responsável tam-
bém pelo II Encontro Inter-
nacional Leon Trótski
(agosto de 2021). O comitê
é composto por: Antônio
Rago Filho (PUC), Flo
Menezes (Unesp), João Ba-
tista Aragão Neto ("Juca"),
Marcus Bastos. Frank Gar-
cía Hernández (Cuba), Mar-
cio Lauria Monteiro, Édson
Luis de Oliveira, Paulo Ce-
sar Pedrini, Daniel Cardo-
so Perseguim de Oliveira,
Morgana Romão, Paula Vaz
de Almeida.

O II Encontro Interna-
cional Leon Trótski - Bra-
sil, que iria ocorrer em no-
vembro do corrente ano, foi
adiado para agosto de 2021,
com submissão de traba-
lhos até 31 de dezembro.
Para mais informações e
inscrições, acesse: http://
encuentrotrotsky.org/

Assista ao vídeo de Flo
Menezes sobre o adiamen-
to do II Encontro: https:/
/youtu.be/rezeFxwLVZY

O processo de consulta
à comunidade para a escolha
da nova reitoria deverá acon-
tecer nos dias 27 e 28/8.
Somente uma chapa se ins-
creveu tendo como candi-
data a atual ritora professo-
ra Maria Amalia Anderi e
como vice o diretor da Fa-
culdade de Direito Pedro
Paulo Manus.

A professora está em
plena campanha, realizando
conversas com os diversos

Consulta à comunidade acontece nos dias 27 e 28/8
setores da universidade.
Depois da votação o Con-
selho Universitário  deverá
escolher outros dois nomes
para compor uma possível
lista tríplice.

O programa da chapa foi
divulgado no site da PUC-
SP e enviado por e-mail à co-
munidade. A chapa faz uma
longa análise da universida-
de e define metas para os
seus três setores. Embora
entenda que o contrato por

tempo para os docentes é
oneroso para a universidade,
a candidata defende  sua
manutenção e pretende"
ampliar os processos de pro-
moção na carreira, respeitan-
do os limites financeiros da
instituição e estabelecer, par-
tindo de discussão aberta e
responsável, política de apo-
sentadoria e renovação de
quadros docentes".

Para os funcionários a
chapa acena com a "discus-

são e revisão da organiza-
ção dos setores administra-
tivos da Universidade, bem
como para o estabelecimen-
to de carreiras.

Entre as metas para os
estudantes está  a "adesão a
políticas públicas de apoio
e financiamento dos estu-
dantes de Graduação e Pós-
graduação, bem como a de-
fesa delas, democratizando,
garantindo e ampliando o
acesso à Universidade".
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