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O ano de 2019 tem 
sido marcado, 

desde o início, por 
fortes ataques às uni-
versidades, à liberdade 
de cátedra, à ciência e à 
pesquisa pública, com 
ações do governo fede-
ral que apontam para 
o desmonte da atuação 
sindical.   
Esses ataques, sempre 
recorrentes nos setores 
mais conservadores da 
sociedade brasileira, 
tomaram corpo, pas-
saram a ser agressivos 
e se desenharam como 
política de governo a 
partir do ano de 2018, 
cada vez mais evidente 
ao longo do processo 
eleitoral. O resultado 
das urnas oficializaria o 
desenho.
Este Boletim ADuni-
camp, que abrange as 
ações da entidade ao 
longo do segundo se-
mestre de 2018 e início 
de 2019, mostra como 
o quadro, hoje instala-
do, foi tomando corpo 
durante o período. 
Assim, mais do que uma 
publicação de prestação 
de contas da direção da 
ADunicamp junto aos 
seus associados, o pre-
sente boletim também 

aponta alguns caminhos 
e ações que devem nos 
orientar no período que 
temos pela frente.
Como relatado aqui, 
questões antes focadas 
em pontos específi-
cos, como a campanha 
salarial e alguns eventos 
sociais, se revestiram 
em 2018 de atos de 
resistência e defesa da 
universidade pública, 
gratuita, de qualidade e 
socialmente referencia-
da. E assim teremos que 
continuar em 2019. 
O conjunto de ações re-
latado aqui mostra que 
elas foram fundamentais 
para que obtivéssemos 
conquistas e apoios im-
portantes, seja da Alesp 
(Assembleia Legisla-
tiva do Estado de São 
Paulo), seja na derruba-
da – infelizmente ainda 
não definitiva – de uma 
obscurantista lei conhe-
cida como “Escola Sem 
Partido” (que tramita na 
Câmara Municipal de 
Campinas). No plano 
interno, ações efetivas 
de esclarecimento da 
comunidade foram de-
cisivas para impedir, por 
exemplo, o fechamento 
da biblioteca do Centro 
de Memória da Uni-

camp, e também para 
a retirada da pauta da 
Câmara de Administra-
ção (CAD) do “progra-
ma de desenvolvimento 
do quadro docente da 
carreira do magistério 
secundário técnico”, um 
programa elaborado 
sem a efetiva consulta à 
comunidade e que pode 
trazer graves consequ-
ências aos docentes do 
COTUCA e do COTIL. 
Em 2018, também 
avançamos significa-
tivamente na proposta 
de dialogarmos com 
setores mais amplos da 
sociedade, em defesa 
do ensino público de 
qualidade. 
As experiências nos 
levam a reforçar a 
importância de ações 
ainda mais amplas nes-
ta direção, daqui para 
frente.
Reveja aqui essas e 
muitas outras ações 
que realizamos em 
conjunto nos últimos 
meses. Não apenas 
para relembrar, mas 
para que, a partir delas, 
possamos traçar juntos 
as novas e importantes 
ações e estratégias que 
o momento exige de 
nós. 
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A campanha sala-
rial/2018, iniciada 

no primeiro semestre, 
que se prolongou por 
quase todo o segundo 
semestre, foi muito além 
de uma campanha pela 
reposição salarial. Ela 
mobilizou intensamente 
a ADunicamp ao lado 
das entidades repre-
sentativas de todos os 
segmentos das universi-
dades públicas paulistas 
(UPPs) na luta por repo-
sição salarial e por pautas 
específicas das categorias 
das três universidades.
No contexto da cam-
panha salarial, a ADu-
nicamp iniciou uma 

campanha em defesa da 
Unicamp e das UPPs, re-
alizando no período uma 
série de debates e eventos 
voltados para discutir a 
crise financeira e políti-
ca que envolve a gestão 
das UPPs, bem como a 
pesquisa no país.
Na questão salarial, cum-
pre lembrar, o Fórum 
das Seis propunha um 
reajuste de 12,5%, que 
correspondia às perdas 
registradas nas universi-
dades públicas paulistas 
nos três anos anteriores. 
Mas, para o CRUESP, as 
universidades poderiam 
realizar um reajuste de 
apenas 1,5%. Em vista de 

mais um arrocho salarial, 
em 24 de maio, reuni-
dos em uma Assembleia 
histórica na sede da 
ADunicamp, os profes-
sores aprovaram uma 
paralisação de dois dias, 
mantendo-se em “estado 
de mobilização” para 
organizar eventos e atos 
públicos dentro e fora 
da Universidade, junto à 
população. 
A paralisação ocorreu 
nos dias 29 e 30 de maio. 
A Assembleia decidiu 
também solicitar aos 
integrantes no CONSU 
a retirada da pauta de 
discussões da proposta 
de 1,5%. Além de insufi-

ciente para repor perdas 
salariais que já se so-
mam nos últimos anos, 
o índice de 1,5% não foi 
inteiramente justificado, 
considerando a gestão do 
financiamento das UPPs 
e as obrigações a que o 
Governo do Estado de São 
Paulo vem se furtando 
ano após ano, sem que o 
CRUESP consiga demovê-
-lo dessa negligência.
O CRUESP não abriu 
mão da proposta de 
1,5%, mesmo reconhe-
cendo o crescimento da 
arrecadação do ICMS no 
primeiro quadrimestre 
de 2018, com relação ao 
mesmo período de 2017. 

DATA BASE 2018 INCORPOROU A 
DISCUSSÃO SOBRE AS POLÍTICAS 
PÚBLICAS PARA A EDUCAÇÃO, 
O SUBFINANCIAMENTO DAS 
UNIVERSIDADES E A DEFESA  
DAS UNIVERSIDADES  
PÚBLICAS PAULISTAS

DATA-BASE
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Para o CRUESP, até o 
final de 2018, a tendência 
da arrecadação seria de 
queda. 
De modo vago, o 
CRUESP propôs às 
entidades a criação de 
grupos de trabalho que 
acompanhariam em 
conjunto a situação orça-
mentária e financeira das 
universidades ao longo 
do segundo semestre 
de 2018, “considerando 
o cenário de incertezas 

pelo qual passa o país”, 
como argumentaram os 
reitores.
Diante da intransigência 
do CRUESP, que não 
arredou pé do reajuste 
de 1,5%, os professo-
res, reunidos em nova 
Assembleia, em 06 de 
junho (foto), decidiram 
entrar em “estado de 
greve”, com mobilização 
permanente nas unida-
des e paralisações diárias 
nos dias em que houves-

se reunião de negociação 
entre o Fórum das Seis e 
o CRUESP. 
Com o “estado de greve”, 
os professores passaram 
a se manter em Assem-
bleia permanente, o que 
permitia que a qualquer 
momento fosse convo-
cada uma nova sessão da 
Assembleia para decidir 
pela greve. 
Em 7 de junho, a segun-
da rodada de negociação 
entre o Fórum das Seis 

e CRUESP foi acom-
panhada por um ato 
público (foto) que reuniu 
um grande número de 
docentes, técnico-admi-
nistrativos e estudantes 
das três universidades 
e do Centro Paula Sou-
za. O Fórum das Seis, 
com apoio da direção da 
ADunicamp, registrou 
um protesto formal con-
tra a decisão do reitor da 
Unesp, Sandro Valentini, 
de ameaçar com o corte 
de ponto os docentes 
e servidores em greve. 
O protesto apontou o 
caráter intimidatório e 
de desrespeito ao direito 
de greve na decisão do 
reitor.
Mais uma vez, nesta se-
gunda rodada de negocia-
ções, o Fórum apresentou 
a posição das Assembleias 
de base, que rejeitaram o 
índice de 1,5%.
A ADunicamp e a Adusp, 
por sua vez, criticaram 
duramente a posturas das 
reitorias da Unicamp e 
USP, que condicionaram 
a discussão salarial à 
aprovação do reajuste de 
1,5% por seus conselhos 
universitários.
Os representantes do 
Fórum consideraram 
positiva a criação dos 
grupos de trabalho, mas 
deixaram claro que a 
medida era absoluta-
mente insuficiente e rei-
vindicaram a definição 
de um cronograma de 
reuniões para o conjun-
to da Pauta Unificada e 
o agendamento de uma 
nova rodada de negocia-
ção.
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MANTER 
A GREVE

Diante do resultado, o 
Fórum das Seis, decidiu 
manter a indicação de 
greve e realizar As-
sembleias até o dia 12 
daquele mês de junho, 
um dia antes da nova 
reunião de negociação 
marcada para o dia 
13. Naquele momento 
vários campi da Unesp e 
da USP também estavam 
em greve. Na Unicamp, 
servidores técnico-ad-
ministrativos se manti-
nham em greve desde o 
dia 22 de maio.
Na pauta das Assem-
bleias, o Fórum aponta-
va os seguintes pontos:
1) Reconhecimento 
oficial, pelo CRUESP, 
das perdas salariais das 
categorias no período de 
maio/2015 a maio/2018.
2) Plano de recuperação 
de perdas baseado no 
excedente da arrecada-

ção do ICMS em 2018. 
Destinação de parte 
deste excedente para 
permanência estudantil, 
promoções e contrata-
ções.
3) Iniciar a recuperação 
salarial das categorias 
com um reajuste necessá-
rio para repor a inflação 
dos últimos dois anos 
(pelo ICV-Dieese, de 
6,14%), em maio/2018.
Na reunião seguinte, em 
13 de junho, a intransi-
gência do CRUESP foi 
mantida. Além de reafir-
marem o 1,5% de reajus-
te, os reitores rejeitaram 
a proposta de recomposi-
ção salarial, apresentada 
pelo Fórum, com base 
no eventual excedente 
(sobre o previsto) da 
arrecadação do ICMS. A 
nova proposta do Fórum 
de reajuste salarial ime-
diato de 6,14% sequer foi 
discutida.
Para a ADunicamp e 
o Fórum, o arrocho de 

salários é perpetrado 
para financiar o déficit 
de financiamento das 
universidades. É o arro-
cho salarial que viabili-
za este financiamento. 
Como projeto de gestão, 
isso é inaceitável para os 
trabalhadores das uni-
versidades.
Na prática, com a in-
transigência, o CRUESP 
encerrava as negocia-
ções. Mesmo assim, 
após esforços para a 
continuidade do diálogo 
por parte das entida-
des, foi agendada para 
o dia 23 de julho uma 
reunião entre equipes 
técnicas do Fórum e do 
CRUESP com o propósi-
to de analisar a situação 
orçamentária-financeira 
das universidades. Essa 
iniciativa, contudo, não 
estava acompanhada por 

nenhum comprometi-
mento com a ampliação 
do reajuste salarial. 
Diante do quadro, a 
ADunicamp se mobili-
zou rapidamente, refor-
çou o pedido para que 
as unidades ampliassem 
seus debates internos, 
com a atuação dos re-
presentantes eleitos em 
2018 para o CR (Conse-
lho de Representantes).  
No mesmo dia em que 
o Fórum e o CRUESP se 
reuniam em São Paulo, 
a ADunicamp e o STU 
realizaram um ato públi-
co no Largo do Rosário, 
Centro de Campinas, 
com a participação de 
dezenas de professores e 
técnico-administrativos. 
A ADunicamp distribuiu 
para a população pan-
fletos da Campanha em 
Defesa da Unicamp. 
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Ao lado da distribuição 
dos folhetos e da intera-
ção com a comunidade 
extramuros, a ADuni-
camp também disponibi-
lizou outdoors em vários 
pontos estratégicos da 
cidade com o objetivo 
de chamar a atenção da 
população para a impor-
tância e a influência da 
universidade na vida do 
País.
Na Assembleia seguinte, 
realizada no dia 19 de 
junho, os professores 
decidiram manter o “es-
tado de greve” e avançar 
nas mobilizações. Foram 
aprovados dois novos 
indicativos para serem 
levados às reuniões nas 
unidades: greve por 
tempo indeterminado e a 
não entrega das notas do 
semestre. 
A diretoria da ADuni-
camp também divulgou 
e distribuiu as primeiras 
peças da campanha per-
manente em defesa da 
Unicamp, que vai avan-
çar ainda mais ao longo 
de 2019, tendo em vista 
os ataques pós-eleitorais 
de diferentes formas 
dirigidos às universida-
des públicas brasileiras, 
ao ensino público laico 
e gratuito, à liberdade 
de cátedra, ao fomento e 
apoio à pesquisa nacio-
nal. 
Os primeiros temas da 
campanha foram:
– Defender a Unicamp 
é defender o Ensino 
Público
– Defender a Unicamp é 
defender o SUS
– Defender a Unicamp 

é defender a pesquisa de 
interesse social
– Defender a Unicamp é 
defender as cotas étnico-
-raciais
– Defender a Unicamp 
é defender a soberania 
nacional
– Defender a Unicamp 
é respeitar a diversidade 
linguística
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A semana da Assembleia 
do dia 19 de junho teve 
intensa mobilização. No 
dia anterior à Assem-
bleia, representantes da 
diretoria da ADunicamp 
compareceram ao even-
to “Vida Longa à Uni-
versidade Pública”, con-
vocado pelo movimento 
do Instituto de Artes da 
Unesp e realizado em 18 
de junho em frente ao 
Teatro Municipal de São 
Paulo. 
No dia 21 de junho, a 
ADunicamp também 
participou da Audiên-
cia Pública intitulada 
“O financiamento das 

universidades estaduais 
paulistas e do Ceeteps” 
agendada pelo Fórum 
dos Seis em parceria 
com a Frente Parla-
mentar em Defesa das 
Universidades Públicas 
no Estado de São Paulo, 
na Alesp (Assembleia 
Legislativa do Estado de 
São Paulo). Os reitores 
das três universidades 
paulistas foram convi-
dados a participar da 
audiência, mas não com-
pareceram.
As ações na Alesp, que 
se repetiram diversas 
vezes ao longo do ano, 
tinham o objetivo de 

mostrar aos deputados 
a situação real causada 
pela crise de financia-
mento das universidades 
paulistas e sensibilizá-
-los para a aprovação 
das propostas de emen-
das feitas pelo Fórum 
das Seis à LDO de 2019.  
As emendas propostas 
defendiam o aumento de 
recursos para as uni-
versidades e o Centro 
Paula Souza e o fim das 
manobras na base de 
cálculo do ICMS. Como 
é do conhecimento, o 
Governo retira, indevi-
damente, vários itens do 
cálculo antes de repassar 

os valores às universida-
des.
Consoante a essas ações, 
a ADunicamp incre-
mentou suas iniciativas 
em defesa da universida-
de pública, seja por meio 
de iniciativas próprias, 
seja por meio de ini-
ciativas conjuntas com 
as demais entidades. 
Uma dessas iniciativas 
foi o encaminhamento 
de manifesto às entida-
des científicas e notas 
de repúdio a ataques à 
liberdade de cátedra em 
várias instituições brasi-
leiras e ao projeto Escola 
sem partido.

Em meio às mobi-
lizações em defesa 
da Unicamp e das 
universidades pú-
blicas paulistas, a 
ADunicamp enviou 
um manifesto para 
dezenas de institui-
ções ligadas à pes-
quisa no Brasil. 
“O sistemático des-
monte da Educação 
e da Ciência nacio-
nal promovido pelo 
Governo Federal e o 
cada vez mais grave 
descaso do Governo 
de São Paulo com 
as instituições de 
ensino e pesquisa do 
Estado têm chocado 
o mundo e colocado 

em verdadeiro risco 
as várias funções das 
Universidades Pú-
blicas. (...) As Uni-
versidades Públicas 
Paulistas, irrespon-
savelmente subfinan-
ciadas, vêm sofrendo 
o que representa o 
mais forte ataque 
à sua manutenção 
nos últimos tempos, 
por meio de arrocho 
salarial, inexistência 
de plano de recu-
peração de perdas 
salariais de servi-
dores docentes e 
técnico-administra-
tivos, que já somam 
12,56% na USP e na 
Unicamp e 16,04% 

na Unesp, congela-
mento de concursos 
e contratações, falta 
de perspectivas para 
a progressão na 
carreira, ausência 
de política de per-
manência estudantil 
e precarização das 
condições de traba-
lho”, diz o manifesto.  
O manifesto solicita 
apoio das entidades 
e conclui: “Apenas 
com a manifestação 
firme e coesa da 
sociedade é que será 
possível preservar a 
universidade públi-
ca, gratuita, de quali-
dade e socialmente 
referenciada”.

MANIFESTO ÀS ENTIDADES 
CIENTÍFICAS BRASILEIRAS

ASSEMBLEIA 
DO DIA 25/06

As propostas da Assem-
bleia de 19 de junho 
foram encaminhadas 
à Reitoria da Unicamp 
e marcada uma nova 
Assembleia para o dia 25 
do mesmo mês. Horas 
antes da realização da 
Assembleia, a Reitoria 
encaminhou uma nova 
proposta que foi ampla-
mente rejeitada pelos 
professores. Assim, a 
Assembleia decidiu 
manter o “estado de 
greve”, com indicativo de 
greve, e aprovou o envio 
de um comunicado à 
Reitoria, reivindicado 
a reabertura imediata 
das negociações. “Nossa 
Assembleia reagiu com 
indignação pelo modo 
como foi apresentada a 
proposta e pela maneira 
como foram tratados 
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nossos questionamen-
tos a ela. A Assembleia 
repudiou de maneira 
generalizada a proposta 
apresentada pela Reito-
ria. E ainda, por ampla 
maioria, decidiu suspen-
der qualquer decisão a 
ser tomada e nos man-
datou enviar este ofício 
à Reitoria solicitando a 
retomada imediata das 
negociações”, afirmou a 
ADunicamp no comuni-
cado.  De acordo com o 
comunicado, a Reitoria 
respondera de forma 
vaga aos principais pon-
tos das reivindicações 
específicas da Unicamp.
Em Assembleia realizada 
três dias depois, 28 de 
junho, os professores de-
cidiram manter o “esta-
do de greve” até o início 
do segundo semestre e 
também reforçar, ao lado 
dos técnico-adminis-
trativos e estudantes da 
Unicamp, a campanha 

em defesa da Universi-
dade Pública.  
Ao mesmo tempo, 
decidiram aceitar com 
restrições a propos-
ta encaminhada pela 
Reitoria na questão das 
promoções/carreira de 
docentes e servidores 
técnico-administrativos. 
A Reitoria propôs que, 
caso ocorresse uma arre-
cadação do ICMS acima 
dos R$ 97,9 bilhões pre-
vistos para o ano, 10% 
dos eventuais recursos 
adicionais destinados à 
Unicamp seriam destina-
dos para as promoções/
carreiras de docentes e 
servidores técnico-ad-
ministrativos, descon-
tados o 1,5% de reajuste 
salarial e R$100,00 no 
auxílio alimentação. A 
decisão da Assembleia 
foi de aceitar a proposta, 
mas continuar reivindi-
cado a sua ampliação.

SOLIDARIEDADE AOS  
SERVIDORES TÉCNICO- 
ADMINISTRATIVOS

Em nota divulgada 
no dia 4 de julho, a 
Diretoria da ADu-
nicamp manifestou 
sua solidariedade 
com os servidores 
técnico-adminis-
trativos que no dia 
anterior haviam 
ocupado a sede da 
Reitoria à espera 
de que o reitor os 
chamasse para 
uma reunião de 
negociação sobre 
a pauta específica 
da categoria, que 
havia sido encerra-
da unilateralmente. 

Na nota, a ADuni-
camp também se 
manifestava contra 
o corte do ponto 
de uma parcela dos 
técnico-adminis-
trativos, que havia 
sido determinada 
pela Reitoria. “O 
corte de ponto é 
uma ação que inti-
mida o movimen-
to sindical e atua 
contra o direito 
constitucional de 
greve”, pontuava a 
nota, que defendeu 
também a volta ao 
diálogo.

ADUNICAMP PARTICIPA DO ‘DIA DO  
BASTA’, NO CENTRO DE CAMPINAS
Mesmo sem acordo e 
com as negociações pa-
radas, as mobilizações 
avançaram em agosto, 
já no inicio do semestre 
letivo. Em Assembleia 
realizada no dia 9 de 
agosto, os professores 
decidiram manter o “es-
tado de greve” e parti-
cipar das manifestações 
do Dia do Basta, que 
ocorreu no dia seguinte 
no Largo do Rosário, 
região central de Cam-

pinas. 
O Dia do Basta foi 
organizado por entida-
des da sociedade civil 
representativas dos 
mais diversos segmen-
tos e pelas centrais 
sindicais e ocorreu 
em diversas capitais e 
grandes cidades do país. 
O movimento reivin-
dicava a revogação da 
reforma  Trabalhista e 
a revogação da Emenda 
Constitucional 95, que 

congelou gas-
tos públicos 
por 20 anos 
– com reflexos 
devastadores 
nos investimen-
tos em ciência e 
tecnologia. E também 
se posicionava contra 
as propostas, então em 
discussão, de reforma 
da Previdência.
A Assembleia também 
decidiu fortalecer a par-
ticipação dos professo-

res no ato/audiência pú-
blica que ocorreria na 
Alesp, em 14 de agosto. 
A ADunicamp dispo-
nibilizou transporte 
para os professores que 
também participaram 
do ato.
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POR QUE DEFENDO A UNIVERSIDADE PÚBLICA
No contexto da 
campanha em defesa 
da universidade 
pública, a 
ADunicamp propôs 
aos docentes 
que fizessem um 
curto vídeo em 
torno do tema: 
“Por que defendo 
a universidade 
pública”. Quatorze 

vídeos foram 
realizados e 
disponibilizados 
nas redes sociais 
da ADunicamp, 
com depoimentos 
de docentes de 
diversas unidades, 
de diferentes áreas 
do conhecimento.
O presidente da 
ADunicamp, 

Wagner Romão, 
participou de 
20 reuniões de 
congregação 
em Unidades 
da Unicamp, 
divulgando e 
debatendo a 
visão da entidade 
sobre a crise de 
financiamento das 
UPPs. 

Para ver os vídeos, acesse:  

http://www.adunicamp.org.br/

data-base-2018/

AÇÕES NA ALESP

A luta da ADunicamp 
e do Fórum das Seis 

em defesa de mais recur-
sos para as universidades 
públicas paulistas travou 
importantes embates 
junto aos deputados na 
Alesp, em 2018.
Tradicionalmente, a 
LDO é aprovada até o 
final de junho ou início 
de julho, precedendo o 
recesso parlamentar. Em 
2018, em decorrência 
da disputa política que 
rachou a antiga base go-
vernista entre as candi-
daturas do então prefeito 
de São Paulo João Doria 
(PSDB) e do então vice-
-governador do estado 
Márcio França (PSB) 
ao Palácio dos Bandei-
rantes, a aprovação da 

LDO foi adiada repetidas 
vezes.
Assim como faz todos 
os anos, o Fórum das 
Seis enviou propostas 
de emendas ao projeto 
de LDO elaborado pelo 
governador, reivindican-
do mais recursos para as 
universidades estaduais 
paulistas e o Centro 
Paula Souza. Embora a 
luta, nos últimos anos, 
tenha se dado em “cam-
po minado”, uma vez que 
a base governista majo-
ritária bloqueou repeti-
damente as propostas do 
Fórum, as ações junto 
aos deputados em 2018 
resultaram em vários 
efeitos positivos. 
A estratégia de conven-
cimento dos deputados 

se deu em várias frentes. 
Desde ações diretas junto 
aos parlamentares, com 
conversações e envio de 
e.mails para cada um de-
les, até audiências públi-
cas de esclarecimento e 
ações e manifestações no 
plenário da Alesp.
Além de apresentar para 
os deputados estudos de-
talhados sobre as causas 
reais da “crise de finan-
ciamento” das universi-
dades paulistas, as ações 
também mostraram aos 
deputados a visibilida-
de que poderiam ter ao 
apoiar as emendas do 
Fórum das Seis, uma 
vez que as universidades 
estaduais paulistas e o 
Centro Paula Souza estão 
espalhados por todo o 

Estado. Como relatado 
em um dos boletins do 
Fórum: “Entre estudan-
tes, servidores docentes e 
técnico-administrativos, 
estas instituições abran-
gem cerca de 550 mil 
pessoas, o que pode ser 
multiplicado por quatro, 
em média, se considerar-
mos as respectivas famí-
lias. Ou seja, influencia-
mos cerca de 2,2 milhões 
de pessoas!”
A ADunicamp partici-
pou ativamente de todas 
estas ações.  
Graças às ações desfe-
chadas, as propostas do 
Fórum para a LDO/2019 
foram subscritas por 
vários deputados. Nessas 
propostas, amplamente 
discutidas pelas entida

CRISE DE FINANCIAMENTO
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des representativas das 
universidades paulistas, 
foram defendidas emen-
das para contemplar o 
aumento de recursos 
para as universidades e 
o fim das manobras na 
base de cálculo do ICMS 
(como as que permitem 
que o Governo retire, 
indevidamente, vários 
itens do cálculo antes 
de repassar os valores às 
universidades). As emen-
das também propunham 
que o governo do Estado 
cumprisse a lei com-
plementar 1010/2007 e 
passasse a arcar com a 
insuficiência financeira 
das universidades.
Como observou o Fórum 
em um dos seus bole-
tins: “Em vez de expor 
claramente a crise de 
financiamento imposta 
às universidades e ao 
Ceeteps pelo governo 
estadual, os dirigentes 
destas instituições têm 
preferido outros cami-
nhos para mantê-las 
funcionando: arrocham 
salários, não contratam, 
congelam carreiras, 
asfixiam a permanência 
estudantil etc. É a velha 
política de descarregar 
sobre os trabalhadores 
e estudantes o ônus da 
falta de recursos”.
Durante a audiên-
cia pública do dia 14 
de agosto que lotou o 
Auditório Franco Mon-
toro da Alesp, que tinha 
como tema “Em defesa 
da educação pública e 
gratuita”, o presidente 
da ADunicamp, Wagner 
Romão, salientou que as 

verbas destinadas hoje 
ao ensino superior não 
dão conta das demandas 
das instituições, que vêm 
enfrentando dificuldades 
como a precarização das 
condições de trabalho de 
docentes e funcionários e 
a redução de projetos de 
pesquisas, prejudicando 
de forma geral a qualida-
de do ensino.

ATOS  
REGIONAIS:
CÂMARA DE 
CAMPINAS 
APROVA  
MOÇÃO

Foram realizados atos re-
gionais em várias cidades 
que abrigam campi das 
universidades paulistas, 
com o objetivo de dar 
visibilidade às reivin-
dicações, aos embates 

travados na Alesp e as 
verdadeiras razões das 
dificuldades financei-
ras das universidades, 
causadas pela “crise de 
financiamento”. 
Em Campinas, no dia 
29 de outubro, a ADuni-
camp organizou um ato 
na Câmara Municipal 
(fotos), que contou com 
a participação de repre-
sentantes das entidades 
do Fórum das Seis. Par-
ticiparam da mesa: João 
Chaves, coordenador do 
Fórum e diretor da Adu-
nesp; Wagner Romão, 
presidente da ADuni-
camp; César Minto, da 
Adusp; Marcílio Ventura, 
do STU; João Carlos 
Camargo de Oliveira 
do Sintunesp; e Denise 
Rykala do Sinteps.
Na sessão da Câmara, 
naquela noite, os vere-
adores aprovaram uma 

moção de apoio às uni-
versidades públicas pau-
listas e ao Centro Paula 
Souza. “Esta crise de 
financiamento tem raízes 
conhecidas, entre elas a 
expressiva expansão de 
unidades/campi, cursos 
e número de estudantes, 
ocorrida desde o início 
dos anos 2000, sem que 
houvesse garantia de 
quaisquer recursos perenes 
para isso. Desta forma, 
apoiamos as propostas de 
solução apresentadas pelo 
Fórum das Seis (…) e con-
solidadas em emendas à 
Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias de 2019, em trâmite 
na Assembleia Legislativa”, 
diz a moção. 
A moção, apresentada pelo 
vereador Pedro Tourinho 
(PT), foi aprovada por 
unanimidade e subscrita 
por 18 vereadores presen-
tes.
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A pauta unifica-
da do Fórum em 
2018, defendida 
pela ADunicamp, 
colocou na questão 
estudantil alguns 
pontos essenciais 
na luta pela uni-
versidade pública. 
Esses pontos, vale 
notar, permanecem 
à frente das reivin-
dicações em 2019. 
Em boletim pu-
blicado em agosto 
o Fórum dizia: “A 
aprovação das cotas 
étnico-raciais na 
Unicamp e na USP 
e a finalização de 
sua aplicação na 
Unesp são enor-
mes avanços para 
o ensino superior 
público no estado 
de São Paulo. (...) 
Mas a implementa-
ção formal das co-

tas não é suficiente 
para concretizar 
esse direito para a 
juventude excluída 
destas universi-
dades. (...) Assim, 
defendemos uma 
política de perma-
nência estudantil 
que atenda aos 
estudantes em situ-
ação de vulnerabili-
dade. Sem políticas 
de permanência 
estudantil efetivas, 
a democratização 
do acesso poderá 
ser um engodo”.
A Pauta Unificada 
do Fórum das Seis 
apresentou, nesta 
questão, as seguin-
tes reivindicações:
– Moradia estudan-
til para atender a 
demanda em todos 
os campi.
– Construção de 

restaurantes uni-
versitários em 
todos os campi.
– Concessão de 
bolsas de perma-
nência estudantil 
com adoção de 
critérios socioeco-
nômicos.

GRAVE  
SITUAÇÃO  
NO CEETEPS

O Centro Paula 
Souza (Ceeteps), 
que mantém as 
Escolas Técnicas e 
as Faculdades de 
Tecnologia conta 
hoje com 286 uni-
dades (222 ETECs 
e 71 FATECs), em 
aproximadamente 
300 municípios 
paulistas. Atende 
mais de 292 mil es-

tudantes em cursos 
técnicos de nível 
médio e tecnológi-
cos de nível su-
perior. O Ceeteps 
também passou, 
na última década, 
por seguidos ciclos 
de expansão sem a 
garantia de recur-
sos perenes. 
Em 2018, como 
produto da luta 
organizada das co-
munidades univer-
sitárias, o governa-
dor Márcio França 
(PSB) anunciou a 
concessão de 2.000 
bolsas auxílios 
para estudantes de 
ETEC e FATEC. A 
aprovação final, no 
entanto, foi obstru-
ída pela bancada 
do PSDB na As-
sembleia Legisla-
tiva.

PAUTAS ESTUDANTIS E A 
GRAVE SITUAÇÃO NO CEETEPS
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EVENTOS E DEBATES PROMOVIDOS 
EM DEFESA DA UNIVERSIDADE PÚBLICA
Ações realizadas pela ADunicamp em defesa 
da Unicamp e da universidade e da ciência 
públicas foram realizadas ao longo de todo o 
segundo semestre de 2018. Todos os eventos 
foram transmitidos ao vivo, conquistando 
grande audiência da comunidade acadêmica 
e do público externo à Universidade.

1. A CRISE DE FINANCIAMENTO  
DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS 
PAULISTAS

No dia 14 de agosto foi realizado o debate 
“A crise de financiamento das universidades 
estaduais paulistas: contexto político-
econômico e impactos”, com a participação 
dos professores Márcio Pochmann (IE 
– Unicamp), Francisco Miraglia (IME – 
USP), Guilherme Mello (IE – Unicamp) e 
moderação da professora Adriana Nunes 
(IE – Unicamp). Assista em: http://www.
adunicamp.org.br/a-crise-de-financiamento-
das-universidades-estaduais-paulistas-
contexto-politico-economico-e-impactos/)

A mesa deu início à série de debates e eventos 
da campanha “Em Defesa da Universidade 
Pública”, iniciada em junho, em meio às As-
sembleias e discussões da campanha salarial.

2. REFORMA TRIBUTÁRIA E AS 
UNIVERSIDADES PÚBLICAS

Em 3 de julho, o debate sobre “Reforma Tri-
butária e as Universidade Públicas”, mediado 
pelo presidente da ADunicamp, Wagner 
Romão, reuniu Úrsula Peres (EACH-USP), 
Marco Antônio Rocha (IE-Unicamp), o 
deputado estadual Carlos Neder (PT/SP) 
e Alfredo Maranca (Sindicato dos Agentes 
Fiscais de Rendas de SP – Sinafresp). Assista 
em: https://www.youtube.com/watch?v=_
DM3Z8Itbzg.
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ADUNICAMP NAS 
ELEIÇÕES 2018

A ADunicamp par-
ticipou ativamente 

das eleições de 2018, com 
palestras, debates, textos e 
vídeos. O Ciclo de Debates 
ELEIÇÕES 2018, orga-
nizado em parceria com 
o MCTP (Movimento 
pela Ciência e Tecnologia 
Pública) e iniciado em se-
tembro, trouxe um grande 
número de pessoas ao nos-
so auditório. Os debates 
foram transmitidos ao vivo 
e assistidos por milhares de 
pessoas.  
O primeiro debate do Ci-
clo ocorreu em 30 de agos-
to, com o tema “Constru-
ção de um projeto popular 
de País” e reuniu Frei Betto 
(assessor de movimentos 
sociais, escritor premiado 
e reconhecido mundial-
mente pelo seu ativismo 
em defesa dos direitos 
humanos), Bia Barbosa (da 
coordenação executiva do 
Intervozes – Coletivo Bra-
sil de Comunicação Social, 
organização que trabalha 
pela efetivação do direito 
humano à comunicação 
no Brasil) e o professor 
Ricardo Antunes (IFCH). 
Analfabetismo político, 
crescimento da miséria, 
concentração dos meios 
de comunicação e preca-
rização do trabalho foram 
alguns dos principais 
tópicos abordados pelos 

debatedores. O debate 
sobre a democratização e 
transparência dos meios 
de comunicação antecipou 
as grandes questões sobre 
o tema, que ganhariam 
relevância força durante o 
segundo turno das eleições 
presidenciais. 
A ADunicamp e o MCTP 
convidaram todos os 
candidatos à presidência 
e ao governo do Estado a 
participarem do Ciclo de 
Debates. Com datas mar-
cadas pelos próprios candi-
datos, para não prejudicar 
a agenda das campanhas, 
eles foram convidados para 
falar de suas posições e 
propostas para a universi-
dade, a ciência e tecnologia 
públicas.
Participaram dos debates 
os candidatos à presidência 
Guilherme Boulos (PSOL) 
e, ao governo do Estado, os 
candidatos Cláudio Aguiar 
(PMN), Marcelo Candido 
(PDT) e Professora Lisete 
(PSOL).
O Ciclo promoveu tam-
bém um debate, realizado 
02 de outubro, com os can-
didatos ao Senado por São 
Paulo. Todos os candidatos 
foram convidados e parti-
ciparam do debate Daniel 
Cara (PSOL), Eduardo 
Suplicy (PT), Jilmar Tatto 
(PT), Luiz Carlos Prates 
Mancha (PSTU) e Silvia 

ELEIÇÕES 

Ferraro (PSOL). Os candi-
datos Antônio Neto (PDT) 
e Pedro Henrique (REDE), 
que também haviam con-
firmado participação, não 
puderam participar por 
problemas de última hora 
em suas agendas.
Ao final do debate, os can-
didatos presentes assina-
ram uma Carta Compro-
misso comprometendo-se 
a defender, caso eleitos, 
uma “política de ciência e 
tecnologia voltada a com-
bater as desigualdades”. 
Na carta, os candida-
tos comprometeram-se 
também a trabalhar pela 
ampliação da educação 
superior pública e gratuita 

no Brasil, pela criação de 
mais vagas e em defesa de 
políticas de permanência 
estudantil nas universi-
dades públicas do país. 
A Carta Compromisso 
foi proposta pela ADuni-
camp em conjunto com as 
demais 15 entidades que 
compõem o MCTP.
Ao final do Ciclo de 
Debates, e às vésperas do 
primeiro turno das elei-
ções, em 3 de outubro, a 
diretoria da ADunicamp 
divulgou uma nota sobre 
a campanha eleitoral em 
curso. “É nosso papel 
como entidade representa-
tiva dos e das docentes da 
Unicamp promover 
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um melhor conhecimento 
sobre as candidaturas, so-
bretudo quanto às propos-
tas em ciência, tecnologia e 
educação. (...) No entanto, 
mais que isso, esta Dire-
toria gostaria de se mani-
festar contra candidaturas 
– para todos os cargos, mas 
sobretudo para presidente 
da República – que têm 
se colocado claramente 
contra inegáveis avanços 
e conquistas democráticas 
em nosso país historica-
mente injusto e autoritário. 
Somos apoiadores de can-
didaturas que defendem 
abertamente os direitos hu-
manos para todas as pes-
soas, sem exceção. Somos 
defensores de candidaturas 
que não tergiversam em 
se posicionar pela classe 
trabalhadora e contra a re-
forma trabalhista que tirou 
direitos históricos. Somos 
defensores de candida-
turas que lutem por mais 
recursos para a educação e 
a ciência e que reafirmem 

a autonomia universitária. 
Que se posicionem cla-
ramente contra o projeto 
da escola da mordaça que 
busca impedir que as es-
colas cumpram sua função 
social de formação crítica e 
reflexiva das novas gera-
ções. Que enfrentem com 
firmeza a enorme desigual-
dade social de nosso país. 
Que se comprometam 
com uma agenda políti-
ca que reveja as decisões 
tomadas no atual governo, 
especialmente a Emenda 
Constitucional 95, que in-
viabiliza os investimentos 
em políticas públicas nos 
próximos anos”. 

ATAQUES  
E CENSURA

As universidades públicas 
viviam um momento de 
ataques abertos durante  
as eleições de 2018. Um 
documento do ANDES-
-SN, divulgado em 26 de 
outubro pela ADunicamp, 

fez um relato de ataques 
ocorridos em vários pon-
tos do Brasil. E denunciou 
ações de coação e censura, 
por parte de autoridades 
da Justiça Eleitoral, a 18 
instituições de ensino e 
três sindicatos de docentes, 
ocorridos no espaço de 
tempo de apenas 72 horas.   
“Em sua maioria, as deci-
sões judiciais sustentam que 
estariam coibindo supos-
tas infrações à legislação 
eleitoral. Contudo, em 
todos os casos tratavam-se 
de manifestações em defesa 
da democracia e contra o 
fascismo, que estão sendo 
interpretados como pro-
paganda eleitoral negativa 
a candidato de ultradireita. 
Há relatos de que debates 
e aulas sobre esses temas 
foram proibidos”, apontou o 
documento.
A Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB), Seção do 
Estado do Rio de Janei-
ro, em nota, manifestou 
“repúdio diante de recentes 
decisões da Justiça Eleito-
ral que tentam censurar a 
liberdade de expressão de 
estudantes e professores das 
faculdades de Direito, que, 
como todos os cidadãos, 
têm o direito constitucional 
de se manifestar politi-
camente”. Um dos casos 
relatados pelo ANDES 
mostrava claramente a face 
truculenta da censura: “Na 
Paraíba, fiscais sem docu-
mentos oficiais, apenas com 
a jaqueta do TRE, intimida-
ram professores da Univer-
sidade Estadual da Paraíba 
(Uepb), com a alegação de 
que os conteúdos que estão 

sendo abordados em sala 
de aula atingem a moral de 
algum grupo ou que seriam 
doutrinação política. Em 
uma das ‘batidas’, eles inter-
romperam uma atividade 
acadêmica para registrar 
o nome da professora, o 
título do filme que estava 
sendo exibido e o nome da 
disciplina que estava sendo 
ministrada”.
No mesmo dia 25, a seção 
sindical do ANDES-SN em 
Campina Grande (ADU-
FCG) sofreu uma ação 
da Polícia Federal. Com 
um mandado de busca e 
apreensão, policiais apa-
nharam um panfleto da 
entidade: “Manifesto em 
defesa da democracia e da 
universidade pública”. No 
dia anterior, Universidade 
Federal de São João Del Rei 
(MG) recebera um manda-
do de notificação, emitido 
pelo TRE, ordenando a 
retirada do ar de uma nota 
assinada pela reitoria. A 
nota simplesmente de-
fendia “princípios demo-
cráticos” e se posicionava 
contra qualquer forma de 
violência nas eleições presi-
denciais de 2018.
Na Bahia, uma enxurrada 
de notas divulgadas em 
meios de comunicação e 
redes sociais qualificava 
o campus de Serrinha da 
Universidade do Estado da 
Bahia (Uneb) como espaço 
“desrespeito à moral e aos 
bons costumes”. Ao procu-
rar o Ministério Público, 
o gestor da unidade foi 
surpreendido com uma 
notificação de suposto cri-
me eleitoral e improbidade 
administrativa. 
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Ações semelhantes 
ocorreram em outros 
estados e sindicatos de 
docentes foram amea-
çados e alvos de ações 
policiais na Paraíba e 
no Rio de Janeiro. No 
Rio Grande do Sul, a 
Justiça Eleitoral proi-
biu o evento público 
denominado “Contra 
o Fascismo. Pela de-
mocracia”, que deveria 
ocorrer no campus da 
UFRGS. Proibições ou 
intimidações em pa-
lestras e aulas públicas 
também foram regis-
tradas em universida-
des federais do Mato 
Grosso do Sul, e do 
Rio de Janeiro (UFRJ) 
e Fluminense (UFF). 
O ANDES-SN tam-
bém relatou ameaças a 
professores ocorridas 
dentro de diferentes 
campi. 
Essas ações seriam, 
no início de novem-
bro, repelidas pelos 
ministros do Supremo 
Tribunal Federal (STF) 
que se posicionaram, 
por unanimidade, em 
defesa da autonomia 
universitária e con-
firmaram a decisão 
liminar concedida pela 
ministra Cármen Lú-
cia, que suspendeu os 
atos judiciais e admi-
nistrativos que possi-
bilitaram a presença 
de agentes policiais em 
universidades públicas 
e privadas pelo País.
A ADunicamp foi 
uma das signatárias 

do ofício entregue 
pelo Fórum das Seis 
para o candidato ao 
governo do Estado 
de São Paulo, Már-
cio França (PSB). O 
documento destacava 
a necessidade de um 
real compromisso 
do candidato com a 
universidade pública. 
Junto ao ofício, foram 
entregues documen-
tos mostrando a crise 
de financiamento das 
universidades paulis-
tas. O candidato João 
Doria (PSDB), que 
também havia pas-
sado para o segundo 
turno das eleições, 
não recebeu os repre-
sentantes do Fórum 
das Seis. 
Diante de todos esses 
fatos, a ADunicamp 
convocou – logo após 
as eleições gerais – uma 
reunião para discutir 
o papel da entidade 
na nova conjuntura 
política. Durante o 
encontro, ocorrido em 
7 de novembro, foram 
amplamente divulga-
das as orientações pre-
liminares elaboradas 
pela Assessoria Jurídica 
do ANDES-SN para 
“Garantia Constitu-
cional de Liberdade de 
Cátedra”.  
As orientações foram 
elaboradas com base 
na legislação e nos 
direitos e garantias 
constitucionais de cá-
tedra (veja no quadro 
ao lado).

1 – Em caso de ameaça 
física ou verbal direta e/ou 
por meios de comunicação 
impressa e/ou eletrônicas 
registre fotografando, 
filmando, gravando e 
salvando documentos, se 
possível na presença de 
testemunhas;
2 – A entrada de pessoas 
estranhas na sala de aula 
somente pode ocorrer com 
autorização do/a profes-
sor/a;
3 – Caso ocorra o ingresso 
de pessoas não autori-
zadas em sala de aula, 
chame imediatamente a 
coordenação imediata de 
sua instituição de ensino 
e informe oficialmente, 
por escrito, à direção da 
instituição de ensino;
4 – A utilização de celular 
e/ou outro equipamento 
que permita a gravação 
em sala de aula somente 
poderá ocorrer com auto-
rização do/a professor/a. 
Caso a gravação ocorra 
sem esse consentimento, e 
seja utilizado para outros 
fins, isso pode ensejar me-
didas judiciais cíveis e cri-
minais contra o/a autor/a 
das ameaças e/ou ofensas. 
Importante! Faça prova 
do fato e procure a asses-
soria jurídica de sua seção 
sindical para orientação 
imediatamente. Sugerimos 
que já seja explicitado no 
programa do curso, entre-
gue no início do semestre, 
a proibição para gravação 
e fotografar as aulas;
5 – Denuncie sempre 

qualquer tipo de ameaça, 
inclusive para a mídia 
que a está divulgando e 
para a sua instituição de 
ensino! A maioria das 
mídias impressas e eletrô-
nicas dispõe de mecanis-
mos que permitem que se 
faça denuncias;
6 – Não haja sozinho, 
procure preferencialmen-
te o apoio jurídico de sua 
seção sindical e/ou de 
instituições públicas e/
ou privadas de defesa dos 
direitos do/a cidadão/a, 
como o Ministério Públi-
co, Defensoria Pública, 
Ordem dos Advogados 
do Brasil e outras no seu 
estado;
7 – Cuidado com modelos 
de petições que circulam 
na internet e no what-
sapp. Antes de tomar 
qualquer medida, procure 
a assessoria jurídica da 
sua seção sindical;
8 – Caso seja necessário 
ir à delegacia de polícia 
para registro de boletim 
de ocorrência, vá sempre 
acompanhado, prefe-
rencialmente com um/a 
advogado/a;
9 – Cuidado com as fake 
news, elas ajudam a disse-
minar o pânico. Caso re-
ceba alguma mensagem, 
cheque a confiabilidade 
da fonte e a veracidade da 
informação antes de re-
passar. Caso não consiga 
essa confirmação, encami-
nhe para o conhecimento 
de sua seção sindical e 
não envie adiante. 
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POR UMA ESCOLA SEM CENSURA

LEI DA MORDAÇA

As propostas de proje-
tos “Escola sem Parti-

do”, tanto na esfera Federal 
como na municipal, têm 
sido fortemente combati-
das pela ADunicamp.
Em 24 de setembro, a 
Assembleia de docentes 
aprovou a moção, apresen-
tada pela mesa, de Repúdio 
ao Projeto de Lei 213/2017, 
que ainda tramita na Câ-
mara Municipal de Cam-
pinas, com a proposta de 
criar o “Programa Escola 
sem Partido” nas escolas 
municipais.
De autoria do vereador 
Tenente Santini (PSD), o 
projeto pretende proibir 
que docentes dialoguem 
sobre “política e ideologia” 
e sobre gênero e sexua-
lidade nas salas de aula. 
“Além de sórdido ataque 
a liberdade de cátedra e 
ao sistema educacional 
crítico e reflexivo, o projeto 
restringe os conteúdos de 
ensino a partir de uma pre-
tensa ideia de neutralidade 
do conhecimento, abrindo 
a grave possibilidade de 
censura e criminalização 
da atividade docente”, 
denunciava a moção.
O projeto havia sido apro-
vado em primeira votação 
na Câmara, em 2017, mas 
foi retirado de pauta, após 
ser alvo de manifestações 
e protestos de um grande 
número de entidades e 
associações ligadas ao 

ensino, que questiona-
vam sua legalidade. No 
entanto, foi na Ordem do 
Dia para ser discutido e 
votado novamente no dia 
26 de setembro. 
Diretores da ADunicamp, 
um grande número de 
professores e estudantes, 
além de representantes 
de sindicatos e entidades 
ligadas ao ensino compa-
receram em peso e lota-
ram o plenário da Câmara 
para se manifestar contra 
o projeto. A ADunicamp 
distribuiu para os verea-
dores e para as entidades 
presentes uma cópia da 
moção aprovada pela As-
sembleia dois dias antes. 
Ao final, diante dos 
protestos, o projeto foi re-
tirado da pauta. Contudo, 
ainda pode voltar a ser vo-
tado a qualquer momento, 
neste ano de 2019.
Diante disso, a ADuni-
camp continua a manter 
foco em debates e denún-
cias envolvendo o projeto 
“Escola sem Partido”, 
também chamado “Lei da 
Mordaça”. Em dezembro, 
publicamos um boletim 
sobre esse tema constituí-
do de textos de professores 
da Unicamp destacando 
as reais implicações na 
“Escola sem Partido”, nem 
sempre claras.
Intitulado “Escola sem 
Partido propõe institucio-
nalizar censura e persegui-

ções nas salas de aula”, o 
boletim foi impresso em 
janeiro de 2019 em outro 
formato, com impressão 
de custo baixo, de forma 
a permitir uma tiragem 
maior, para ser distribu-
ído entre educadores da 
rede pública de ensino de 
Campinas. 
A ADunicamp continua 

mobilizada e tem partici-
pado de reuniões prepara-
tivas para a ações contra o 
projeto na cidade de Cam-
pinas, junto a  entidades 
como o Sinpro, a Apeoesp 
e a AproPUCC;  e também 
na Capital, ao lado de de-
zenas de entidades munici-
pais e estaduais ligadas ao 
campo educacional.

A professora Áurea 
M. Guimarães, da 
Faculdade de Edu-
cação da Unicamp, 
uma das autoras 
do boletim sobre 
Escola sem Parti-
do escreveu em seu 
artigo intitulado 
“Escola sem Partido 
tem partido”: “Os 
ideólogos da Escola 
Sem Partido acredi-
tam que a educação 
é neutra, mas não é. 
Quando o fundador 
desse projeto indig-
nou-se com a crítica 
que um professor de 
sua filha fez à teo-
ria criacionista ele 
tomou um partido, 
partido esse contrá-
rio àqueles que de-
fendem o evolucio-
nismo. Não sabemos 
que atitude a escola 
tomou diante desse 
pai, mas imaginamos 

que, preocupada com 
a formação integral 
dos seus alunos, deva 
ter explicado a ele o 
quanto era impor-
tante para a educa-
ção dos alunos expor 
não somente essas 
duas teorias, como 
também a versão 
que outras culturas 
têm para explicar a 
origem e a evolução 
da vida. Uma escola 
que faz pensar pos-
sibilita às crianças e 
aos jovens pensarem 
por eles mesmos, 
trocarem ideias com 
seus colegas, amigos 
e familiares, antes 
de decidirem qual 
posição deveriam ter 
diante de questões 
complexas que exi-
gem aprofundamen-
to, reflexão, atividade 
autônoma do pensa-
mento”.
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MOBILIZAÇÃO IMPEDE 
FECHAMENTO DE 
BIBLIOTECA DO CENTRO 
DE MEMÓRIA DA UNICAMP

QUESTÕES INTERNAS

A Biblioteca Professor 
José Roberto do 

Amaral Lapa do Centro 
de Memória – Unicamp 
(CMU), maior acervo 
documental da história 
de Campinas e referência 
nacional de pesquisa sobre 
uma das mais importantes 
regiões econômicas e cien-
tíficas do país, foi obrigada 
a fechar as portas para a 
visitação pública no dia 23 
de julho. 
Rapidamente, a ADuni-
camp, ao lado de outras 
entidades da comunidade 
acadêmica, denunciou e 
repercutiu o caso, posicio-
nando-se publicamente 
contra o fechamento.
O fechamento era resul-
tado de uma história que 
se arrastava desde 2015, 

quando nove dos 21 fun-
cionários que trabalhavam 
no Centro se aposentaram. 
Apenas uma dessas vagas 
havia sido reposta. A situ-
ação agravou-se em 2018, 
quando as duas únicas 
bibliotecárias do Centro se 
afastaram, uma delas por 
aposentadoria e a outra 
por ter entrado em licença 
prêmio para concluir sua 
tese de doutorado. 
“Diante disso, sem mais 
nenhuma funcionária 
especializada para atender 
o público, simplesmente 
não temos como manter as 
nossas portas abertas”, afir-
mou, no boletim publicado 
pela ADunicamp em 23 de 
julho, o diretor-adjunto do 
Centro, professor Jefferson 
de Lima Picanço (IG).

Picanço lembrou que a 
Reitoria fora repetidas 
vezes alertada sobre a situ-
ação, mas alegava não ter 
como atender ao pedido de 
reposição das funcionárias.
 A repercussão das mobili-
zações da ADunicamp e de 
outras entidades foi além 
dos limites da universida-
de. Afinal, o Centro man-
tém um acervo único sobre 
a história de Campinas e 
região, com peças, livros, 
jornais e documentos que 
não existem em nenhum 
outro lugar do mundo. O 
acervo é fonte de pesquisa 
de diversas universidades 
brasileiras, latino-america-
nas e europeias. E, desde 
a sua criação, em 1985, 
é vocacionado a atender 
também os mais diversos 
segmentos da sociedade.
Com a ampla repercussão 
da notícia e das mobili-
zações, a Coordenadoria 
Geral da Universidade 
(CGU) anunciou, em 25 de 
julho, o deslocamento de 
um bibliotecário da Biblio-
teca Central Cesar Lattes 
para manter a biblioteca do 
Centro aberta ao atendi-
mento por meio período 
diário.

A ADunicamp iniciou 
em 2018 o projeto de 

formação de Grupos de 
Trabalho (GTs) temáticos, 
que podem ser propostos 
por sindicalizados e 
integrados por docentes 
da Universidade 
(sindicalizados ou não). 
Os GTs são espaços 
importantes de discussão 
e elaboração de subsídios 
para o aprofundamento 
de temas específicos, bem 
como para a formulação 
de iniciativas para as 
diversas instâncias de 
interesse da comunidade 
universitária e da nossa 
seção sindical, devotada 
à defesa da universidade 
pública, gratuita, 
laica e socialmente 
referenciada. Até o 
momento, contamos 
com dois GTs, o de 
aposentados (ao qual é 
vinculado o projeto da 
Vila ConViver) e o do 
convênio médico com a  
Unimed Campinas. 
A campanha para a 
criação de novos GTs 
ADunicamp não foi 
encerrada. Ela será 
retoamada ao longo de 
2019 (ver em: http://
www.adunicamp.org.
br/convite-gts-da-
adunicamp/

INICIADA A 
FORMAÇÃO 
DE GRUPOS  
DE TRABALHO
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MOBILIZAÇÃO 
IMPEDE DECISÃO 
ANTIDEMOCRÁTICA  
NA CAD

A rápida mobilização 
da ADunicamp e dos 

docentes do COTUCA e 
do COTIL levou a Reito-
ria a atender, em agosto, 
a reivindicação feita pelas 
entidades, que pediram 
a retirada da pauta da 
Câmara de Administração 
(CAD) a minuta de criação 
do “programa de desenvol-
vimento do quadro docen-
te da carreira do magistério 
secundário técnico”.
Para os docentes do 
COTUCA e do COTIL, 
a proposta do progra-
ma (PROC. n° 01P-
6533/2018), que seria 
debatida na reunião da 
CAD, não havia sido 
sequer apresentada para a 
comunidade acadêmica, 
nem mesmo para diretores 
das unidades e conselhei-
ros da carreira MST junto 
ao CONSU. De acordo 
com os docentes, a Reitoria 
também havia desconsi-
derado as conversações 
ocorridas desde junho, 
baseadas em proposta para 
destravamento da carreira, 
apresentada pelos docen-
tes.
Por isso, em ofício proto-
colado na Reitoria, em 13 
de agosto, a ADunicamp 
reivindicou a retirada do 
tema da pauta da CAD: de 
acordo com os professores 

do COTUCA e do COTIL 
há necessidade de maior 
tempo para esclarecimen-
tos e discussões sobre os 
impactos de deliberação 
para a carreira MST”, 
argumentou o ofício. 
Os docentes já haviam, 
inclusive, deliberado por 
paralisação para se mobi-
lizar na sede da Reitoria, 
durante a reunião. Horas 
antes do início da reunião, 
a Reitoria entrou em con-
tato com a ADunicamp e 
se comprometeu a retirar o 
item de pauta e dar início a 
tratativas para que a tema 
seja discutido no âmbito 
da comunidade acadêmica, 
o que realmente foi feito.
Apesar do empenho da 
ADunicamp, as negocia-
ções não prosperaram. No 
final de 2018, a administra-
ção impôs (em contradição 
com o que rege a carreira 
especial MST) critérios 
para evoluções funcionais 
que prejudicaram docen-
tes que aguardavam, em 
longas filas, o momento 
de terem seus direitos de 
progressão por mérito e/ou 
por titulação garantidos. 
O Departamento Jurídico 
da ADunicamp entrará 
com ação judicial visando 
reestabelecer os direitos 
dos docentes dos colégios à 
carreira.

A ótima estrutura física da ADunicamp 
também tem sido amplamente utilizada 
para a realização de atividades cultu-
rais e eventos que propiciam o encontro, 
a interação e o debate entre sindicaliza-
dos. 
As quartas-feiras, que antes eram vol-
tadas exclusivamente para exibições do 
Cineclube ADunicamp, passou a ser a 
dia oficial de realização de atividades 
culturais, com peças de teatro, apre-
sentações musicais e filmes. O Chá da 
ADu, antes realizado às terças-feiras no 
restaurante da sede, passou a ser reali-
zado também às quartas, uma vez por 
mês, com apresentações musicais.
Além dos eventos culturais das quartas-
-feiras, o auditório que hoje conta com 
moderno equipamento de filmagem e 
transmissão ao vivo de eventos, tam-
bém recebe regularmente reuniões para 
debates, palestras e outros encontros 
sugeridos pelos sindicalizados.     

PROGRAMAÇÃO 
CULTURAL E 
ENCONTROS
VARIADOS

Lançamento do filme Chão de Fábrica, dirigido por 
Renato Tapajós. Evento ocorrido em outubro de 2018. 



CRITÉRIO DE PROMOÇÃO PASSA 
A SER AMPLAMENTE DEBATIDO

Atendendo a um 
pedido da ADu-

nicamp, o Conselho 
Universitário retirou de 
pauta, em 25 de agosto, a 
propostas de mudanças 
apresentadas pela Reito-
ria em artigo do Estatuto 
da Unicamp referente a 
critérios de promoção 
para o nível de Professor 
Associado I. O pedido 
de retirada de pauta 
havia sido aprovado, no 
dia anterior, em Assem-
bleia de Docentes, sob 
o argumento de que as 
referidas mudanças não 
haviam sido amplamente 
discutidas com as con-
gregações das Unidades 
da universidade.
Assim, na reunião do 
Consu, além da retirada 
desse artigo foram reti-

rados da pauta também 
outros dois artigos com 
propostas de mudança 
no Regimento Geral 
da Unicamp, pelo mes-
mo motivo de falta de 
debate anterior com a 
comunidade acadêmica. 
Decidiu-se também pela 
criação de um Grupo de 
Trabalho para estudo de 
uma nova proposta para 
promoção para o nível 
de Professor Associado 
na carreira do Magistério 
Superior.
A Reitoria propunha 
a inclusão do seguinte 
texto no Estatuto: “A 
promoção para o nível 
de Professor Associado 
I somente poderá ser 
efetivada mediante a 
indicação da totalidade 
de recursos necessários 

para a alteração funcio-
nal correspondente pela 
Unidade de Ensino e 
Pesquisa de lotação do 
docente”. Na prática, de 
acordo com avaliação 
da diretoria da ADu-
nicamp e discutida na 
Assembleia de docentes, 
a medida pode dissociar 
o título de Livre-Docente 
da promoção na carreira. 
A Assembleia deliberou 
pela retirada de pauta 
deste item, pois 1) ele 
fere a integridade da 
carreira docente na Uni-
versidade, prejudicando 
sobretudo docentes em 
início de carreira e 2) as 
congregações, que ditam 
os critérios de ascensão 
na carreira nas Unidades, 
devem ser ouvidas antes 
desta alteração.

COMEÇA O 
AMPLO DEBATE

A ADunicamp con-
vocou, em seguida, já 
para o dia 6 de no-
vembro, uma reunião 
aberta para discutir as 
propostas de alterações 
no Estatuto e no Regi-
mento Geral da Uni-
versidade.
As negociações seguem 
em andamento, desde 
então, e a ADunicamp 
requereu, em ofício en-
caminhado à Reitoria 
em março de 2019, a 
progressão para o nível 
de Professor Associado 
para todos os Professo-
res Doutores que obti-
veram o título de livre 
docente antes de 27 de 
novembro de 2018.
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