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Este Boletim da ADunicamp 
é o último de uma série pro-
duzida pela atual gestão da 

entidade, a gestão “Plural e Demo-
crática” (2018-2020).
Dedicamos este número do Bole-
tim a um balanço não exaustivo 
com relatos comentados sobre as 
ações que nortearam as ações da 
ADunicamp, implementadas ou 
apoiadas sempre com base nas 
funções e responsabilidades que a 
nós foram atribuídas pelos sindi-
calizados, bem como no espírito 
crítico, participativo e democráti-
co que estrutura e fundamenta a 
vida universitária.
O leitor e a leitora deste Boletim 
verão que foram intensas, múlti-
plas e diversificadas as frentes de 
atuação da ADunicamp de junho 
de 2018 a outubro de 2020. Tais 
frentes de atuação derivaram de 
iniciativas da própria Diretoria, de 
projetos e ações conjuntas com a 
comunidade interna e a externa à 
Unicamp.
Em uma gestão estendida em fun-
ção da pandemia de Covid-19 que 
assola o mundo todo desde o pri-
meiro semestre de 2020, e que le-
vou os docentes da Universidade 
ao trabalho remoto desde março, 
a atual Diretoria procurou equi-

librar as suas ações entre os inte-
resses sindicais da Associação e o 
incremento da qualidade da vida 
associada, com ampliação da par-
ticipação dos e das colegas nas ati-
vidades do sindicato e dos serviços 
prestados aos filiados e filiadas.  
Os últimos dois anos foram de 
luta constante para os professores 
e pesquisadores, em função das 
agressões desferidas contra a edu-
cação pública, a ciência e a tecno-
logia pelos governos federal e es-
tadual. Também no âmbito local 
várias iniciativas da administra-
ção universitária exigiram reação 
e atenção da ADunicamp, dado o 
risco que representam aos direitos 
e às condições de trabalho dos do-
centes, bem como à sua dignidade 
profissional. 
O grave contexto político nacional 
levou-nos a uma pauta de luta que 
salientou a importância do sindi-
cato para todos nós. Também des-
tacou nesse contexto a importân-
cia da comunicação da Associação 
não apenas com os sindicalizados 
e com a Universidade, como com 
setores variados da sociedade. E 
isso não apenas porque a comu-
nicação sempre foi considerada 
“estratégica” no contexto sindical, 
uma vez que ela mantém os filiados 

e filiadas informados de maneira 
qualificada sobre os mais varia-
dos aspectos da vida profissional, 
do cenário político que emoldura 
a vida dos trabalhadores, da luta 
pela manutenção ou ampliação de 
direitos e condições laborais. Mas 
porque um dos mais belos senti-
dos da palavra comunicação passa 
precisamente pela ideia de com-
partilhamento, de cooperação, de 
“tornar algo comum”.  
Assim foi que procuramos no pe-
ríodo ampliar, dinamizar e diver-
sificar as tecnologias e as formas 
de promover e aprofundar a co-
municação e a ação conjunta em 
prol dos valores que orientam as 
funções da ADunicamp.
No desenvolvimento das ativi-
dades descritas neste Boletim, a 
Diretoria da ADunicamp contou 
com um conjunto expressivo de 
associados e associadas que par-
ticiparam de assembleias, Grupos 
de Trabalho temáticos, reuniões 
do Conselho de Representantes 
das Unidades, mesas-redondas, 
debates, rodas de conversa, semi-
nários, passeatas, protestos, aulas 
públicas, intervenções urbanas 
(como o “Ciência na Praça”), sa-
raus e reuniões festivas em defesa 
dos direitos e da dignidade dos 

professores, dos trabalhadores e 
dos estudantes etc.; que estiveram 
juntos na defesa das universidades 
públicas brasileiras e da soberania 
nacional e no repúdio ao obscu-
rantismo e à censura, aos ataques 
ao funcionalismo público e às ins-
tituições públicas.
Os relatos das ações da atual ges-
tão da entidade contidos neste Bo-
letim da ADunicamp procuram 
de algum modo emoldurar uma 
apreensão das realizações, iniciati-
vas e eventos com os quais estive-
mos às voltas entre 2018 e 2020, no 
contexto de uma interação entre a 
comunidade interna e a externa à 
Universidade em defesa da uni-
versidade, da educação, da ciên-
cia e da tecnologia pública. Assim 
como os demais Boletins produ-
zidos entre 2018 e 2020, seu con-
teúdo é capaz de revelar aspectos 
importantes da histórica nacional 
e também o combate que os sin-
dicatos docentes têm travado para 
defender as universidades brasi-
leiras, mas a própria dignidade do 
magistério. A luta, assim como a 
vida, continua!

Diretoria da ADunicamp  
(2018-2020)
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AMPLIAR NOSSAS RELAÇÕES 
POLÍTICAS EM UM MOMENTO  
DE CRISE EXTREMA: desafios  
para a gestão “Plural  
e Democrática”

A Diretoria da ADuni-
camp, eleita em maio 
de 2018, sabia que teria 

um conjunto enorme de desafios 
pela frente. Nossos principais 
objetivos, colocados fortemente 
na campanha eleitoral, estavam 
focados na defesa da Universida-
de Pública e da carreira docente. 
Como fazer isso, considerando a 
conjuntura política adversa?
Desde as primeiras semanas des-
te mandato buscamos ampliar as 
nossas bases de atuação política, 
dentro e fora da Unicamp. Esta 
ação se deu, em primeiro lugar, 
por meio da retomada da pre-
sença da ADunicamp nas Facul-
dades, Institutos e Colégios, por 
meio das reuniões nas Unidades 
convocadas pelo CR (Conselho 
de Representantes), nas reuni-
ões das Congregações e no Con-
su (Conselho Universitário). O 
acompanhamento do dia a dia 
das Unidades é fundamental para 
permanecermos conectados com 
as insatisfações dos/as docentes 
e para nós foi um grande ganho 
conhecer cada uma das Unida-
des da Unicamp. Nossa ação no 
Consu tem sido crítica, quando 
esta deve ser feita, e colaborativa 
quando entendemos poder con-
tribuir para o melhor desenvol-

vimento da Universidade, como 
no caso da política de inovação.
Buscamos também ampliar nos-
sa interlocução com a cidade 
de Campinas e região. O ponto 
alto foi a construção de um ca-
lendário coletivo em outubro de 
2019, com as entidades ligadas à 
educação na cidade - Apeoesp, 
Sinpro, Apropucc, Coletivo de 
Educadores da Rede Municipal, 
APG, DCE, STU e outras - em 
que compartilhamos atividades 
de valorização dos/as professo-
res/as e em defesa da educação 
em todos os níveis.
Mas, além disso - e sobretudo 
após o advento do governo Bol-
sonaro - somamos forças com 
centrais sindicais e sindicatos da 
cidade de Campinas e região na 
defesa dos direitos dos trabalha-
dores e trabalhadoras. Bolsonaro 
teve na educação e nos sindica-
tos seu principal inimigo desde o 
início de seu mandato. 
Foram muitas as mobilizações no 
Largo do Rosário e nas ruas da 
cidade, desde o #elenão, o vira-
-voto, o 8 de março, os atos em 
defesa da educação nos dias 15 
e 30 de maio e 13 de agosto em 
2019, e agora o 18 de março.
Também atuamos em conjunto 
com a sociedade civil local, es-

pecialmente no reforço às ins-
tâncias de participação social. 
A ADunicamp passou a compor 
o Conselho Municipal de Meio 
Ambiente (Comdema) e voltou 
a ter representação no Conselho 
Municipal de Saúde. Atualmente 
participamos da reestruturação 
do Conselho Municipal de Direi-
tos Humanos. Fomos a única en-
tidade da cidade que promoveu 
um debate entre candidatas/os 
ao Conselho Tutelar em Campi-
nas, de modo que fizemos parte 
da ação progressista que marcou 
as eleições para os conselhos tu-
telares em todo o país. 
Atuamos fortemente nas disputas 
colocadas no campo da Educação 
na cidade. Lembro da mobiliza-
ção pela permanência das salas 
de educação de jovens e adultos 
(EJA), da luta contra a implanta-
ção das escolas cívico-militares 
em Campinas e em todo o Brasil 
e de nosso posicionamento con-
tra o projeto da prefeitura que 
compra vagas de creche em esta-
belecimentos privados.
Nos opusemos, com ações, pu-
blicações e debates contra os 
projetos da chamada “Escola sem 
Partido”, que na verdade enco-
bria a proposta de institucionali-
zar a censura e a perseguição nas 

salas de aula. Ao lado de outras 
entidades, nossas ações foram 
fundamentais para impedir o 
projeto “Escola sem Partido” que 
tramitou na Câmara Municipal 
de Campinas. 
Fomos também proponentes de 
uma iniciativa inovadora no âm-
bito das associações docentes. O 
Observatório do Conhecimento 
é uma rede de associações/sin-
dicatos docentes que reúne mais 
de uma dezena de ADs das prin-
cipais universidades do Brasil. A 
proposta é de conseguir propor 
ações conjuntas em defesa do or-
çamento público para as univer-
sidades e a defesa da autonomia 
universitária acima de querelas 
políticas e mesmo de divisões 
entre as entidades nacionais do 
sindicalismo docente. 
O Fórum das Seis reúne as en-
tidades de representação de do-
centes e técnico-administrativos 
da USP, Unesp, Unicamp e Cen-
tro Paula Souza (ADunicamp, 
Adusp, Adunesp, STU, Sintusp, 
Sintunesp e Sinteps) e também 
os DCEs da USP e Unicamp. São 
nossos parceiros mais próximos, 
com quem analisamos a conjun-
tura no Brasil e no estado de São 
Paulo, acompanhamos a arreca-
dação do ICMS que financia nos-

sas universidades, dividimos as 
despesas de nossas mobilizações, 
organizamos as negociações de 
nossa data-base com o Cruesp. 
Neste período, a ADunicamp as-
sumiu a coordenação do Fórum 
das Seis, um grande desafio.
Por fim, vale falar de nosso Sin-
dicato Nacional de Docentes do 
Ensino Superior, o Andes-SN, 
ao qual fazemos parte como se-
ção sindical. Atuar no Andes-SN 
segue sendo uma tarefa neces-
sária, em que pesem as críticas 
que compartilho com muitos 
membros desta Diretoria sobre o 
modo como se organiza e como é 
conduzido o Sindicato Nacional. 
Ele segue sendo uma importante 
ferramenta de luta política a ser 
constantemente aperfeiçoada.
Talvez alguém diga: do que valeu 
tudo isso se sofremos tantas der-
rotas neste período? Reajuste sa-
larial insuficiente, assédio moral 
constante pelo ministro da Edu-

cação, CPI das Universidades, 
corte em gratificações, reforma 
da previdência… a lista de ata-
ques é extensa.
Eu diria que, apesar de toda a ad-
versidade, avançamos e seguimos 
mantendo a cabeça erguida. Pen-
so que somos hoje um sindicato 
cada vez mais presente na vida da 
Universidade, de Campinas, do 
estado de São Paulo e mesmo do 
país. Penso que cumprimos bem 
a tarefa de manter a ADunicamp 
firme na luta, solidários com 
as dificuldades dos movimen-
tos sociais e de outras entidades 
sindicais, comprometidos com a 
defesa da Universidade pública e 
da carreira e da dignidade dos/as 
docentes.

Wagner Romão, IFCH, 
presidente da ADunicamp 

(licenciado a partir do  
dia 3 de junho de 2020) 

www.adunicamp.org.br

Início de uma gestão Plural e Democrática. Membros da nova Diretoria e do novo Consehlo de Representantes da ADunicamp, eleitos/as para o biênio 2018-2020. Foto tirada 
após a solenidade de posse realizada no auditório da entidade, em junho de 2018. 

ADunicamp Plural e Democrática | 2018-2020

Presidente: Wagner Romão / IFCH
1ª Vice-Presidente: Silvia Gatti / IB

2º Vice-Presidente: Paulo Cesar Centoducatte / IC
1ª Secretária: Verónica González-Lopez / IMECC

2ª Secretária: Áurea Maria Guimarães / FE
1º Tesoureiro: Gustavo Tenório Cunha / FCM
2º Tesoureiro: Guilherme Santos Mello / IE

Dir. Administrativo: Edson Joaquim dos Santos / COTUCA
Dir. Imprensa: Edwiges Maria Morato / IEL

Dir. Cultural: Wanderley Martins / IA

“Esta nova Diretoria tem consciência do desafio de 
fazer da ADunicamp uma entidade do respeito à 

diversidade de opiniões. Mas sabemos também que 
nosso contrato com a coletividade docente da Unicamp 

se baseia em nossa carta-programa, apresentada no 
processo eleitoral. A marca de nossa gestão será a 

defesa da Universidade Pública e da carreira docente.”

Trecho do discurso de posse do prof. Wagner Romão, em maio de 2018

Foto: Arquivo ADunicamp
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Os ataques às universidades, à liberdade de 
cátedra, à ciência e à pesquisa pública, que hoje 
procuram se estabelecer como política de governo, 
começaram a tomar corpo e passaram a ser mais 
agressivos a partir de 2018, com grande força 
durante a campanha eleitoral para a presidência 
da República. O Boletim ADunicamp, publicado 
no início de 2019, trouxe um balanço das 
atividades da entidade ao longo de 2018 e já 
mostrava como essa política de ataques havia 
tomado corpo durante o período. A ADunicamp, 
como outras entidades sindicais, organizou 
sua agenda e suas ações em torno da defesa 
das universidades públicas, além dos direitos 
trabalhistas.
Além de importantes ações, lutas e conquistas, o 
ano de 2018 foi marcado por avanços significativos 
na proposta da ADunicamp de dialogar com 
setores mais amplos da sociedade, em defesa da 
pesquisa e do ensino público de qualidade.

www.adunicamp.org.br

DATA BASE AMPLIA 
DEBATE SOBRE EDUCAÇÃO

Já em 2018, como ocorreria 
também nos anos seguintes, a 
campanha salarial iniciada no 

primeiro semestre e que se pro-
longou por quase todo o segundo 
semestre, foi muito além de uma 
campanha focada apenas na repo-
sição salarial. Ela mobilizou inten-
samente a ADunicamp ao lado das 
entidades representativas de todos 
os segmentos das UPPs (Universi-
dades Públicas Paulistas) na luta 
por reposição salarial, por pautas 
específicas das categorias das três 
universidades e pela defesa do en-
sino público gratuito, de qualida-
de e socialmente referenciado. A 
campanha abriu espaços para um 
diálogo amplo com a sociedade, 
além dos limites da Universidade.
Na questão salarial, o Fórum das 
Seis propunha um reajuste de 
12,5%, referente às perdas regis-
tradas desde 2015, mas o Cruesp 
(Conselho de Reitores das Univer-
sidades Estaduais Paulistas) insis-
tia que o máximo que as univer-
sidades poderiam realizar era um 
reajuste de 1,5%, em decorrência 
da propalada “crise financeira” das 
universidades. As primeiras nego-
ciações, no início de maio, foram 
infrutiferas e o Cruesp chegou a 
encerrar as negociações.
Assembleia histórica – Diante da 
intransigência do Cruesp, que in-
sistia no valor de 1,5% e sem ne-
nhuma negociação sobre as perdas 
salariais históricas, foram realiza-
das diversas ações e mobilizações. 
Entre elas, uma Assembleia geral 
histórica (foto ao lado), ocorri-
da em 24 de maio no auditório 
da ADunicamp, que decidiu por 
uma paralisação de dois dias, em 
29 e 30 daquele mês. Foi decidida 
também a manutenção do “estado 
de mobilização”, com o objetivo 

de organizar eventos e atos públi-
cos dentro e fora da Universidade, 
junto à população. 
Estado de greve – Após a parali-
sação de dois dias, a intransigên-
cia do Cruesp prosseguiu e levou 
à realização de nova Assembleia, 
em 06 de junho, que decidiu pela 
entrada em “estado de greve”, com 
mobilização permanente nas uni-
dades e paralisações diárias nos 
dias em que ocorressem reuniões 
de negociação entre o Fórum das 
Seis e Cruesp. A segunda rodada 
de negociação, ocorrida no dia 
seguinte, foi acompanhada por 
ato público que reuniu um grande 
número de docentes, técnico-ad-
ministrativos e estudantes das três 
universidades e do Centro Paula 
Souza.
O mês de junho seguiu com inten-
sas mobilizações. Vários campi da 

Unesp e USP entraram em greve 
e na Unicamp servidores técni-
co-administrativos mantiveram a 
greve iniciada em 22 de maio.
Em 19 de junho ocorreu nova 
Assembleia, precedida por inten-
sa mobilização. No dia anterior, 
representantes da diretoria da 
ADunicamp compareceram (e a 
entidade disponibilizou transpor-
te para os professores interessados 
participar) ao evento “Vida Longa 
à Universidade Pública”, convoca-
do pelo movimento do Instituto 
de Artes da Unesp e realizado em 
frente ao Teatro Municipal de São 
Paulo.
Novas ações – Ao lado de integran-
tes do CR (Conselho de Represen-
tantes), a diretoria da ADunicamp 
levou o debate a todas as Unidades 
da Universidade e discutiu ampla-
mente a questão da “crise de finan-

ciamento” das UPPs.
O “estado de greve” foi mantido, 
novas assembleias foram realiza-
das e, por fim, a Assembleia re-
alizada em 28 de junho decidiu 
manter o estado de mobilização e 
aceitar com restrições a propos-
ta encaminhada pela Reitoria na 
questão das promoções/carreira 
de docentes e servidores técnico-
-administrativos. 
A ADunicamp propôs que, caso 
ocorresse uma arrecadação do 
ICMS acima dos R$ 97,9 bilhões 
previstos para o ano, 10% dos 
eventuais recursos adicionais des-
tinados à Unicamp seriam desti-
nados para as promoções/carreiras 
de docentes e servidores técnico-
-administrativos. A decisão da As-
sembleia foi de aceitar a proposta, 
mas continuar reivindicado a sua 
ampliação.

Foto: Arquivo ADunicamp
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CAMPANHA EM 
DEFESA DA UNICAMP

Em junho, a ADunicamp ini-
ciou uma campanha per-
manente em defesa da Uni-

camp, que avançou ao longo dos 
anos de 2019 e 2020. A campanha 
respondia aos frequentes ataques 
pós-eleitorais de diferentes formas 
dirigidos às universidades públicas 
brasileiras, ao ensino público laico 
e gratuito, à liberdade de cátedra, 
ao fomento e apoio à pesquisa na-
cional. 
A campanha, com um grande nú-
mero de peças como panfletos, in-
formativos, vídeos, adesivos (ver 
abaixo), outdoors, entre outras, 
foi disparada dentro e fora da Uni-
versidade, com o objetivo de cha-
mar a atenção da população para 
a importância e a influência da 
universidade na vida do País. As 
peças foram amplamente distribu-
ídas em atos públicos nos quais a 
ADunicamp participou ao lado de 
outras entidades, no Centro e em 
bairros de Campinas. Os outdo-
ors foram disponibilizados em vá-
rios pontos estratégicos da cidade.  
Alguns dos temas:

– 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

Em Defesa da Universidade Pú-
blica – No contexto da campa-
nha, a ADunicamp propôs a do-
centes que fizessem vídeos curtos 
sobre o tema “Por que defendo a 
universidade pública”. Quatorze 
vídeos foram realizados e dispo-
nibilizados nas redes sociais da 
ADunicamp, com depoimentos 
de docentes de diversas unidades 
e de diferentes áreas do conheci-
mento.
Eventos e debates – Foram tam-
bém realizados diversos eventos 
ao longo do segundo semestre de 
2018. Transmitidos ao vivo, con-
quistaram grande audiência da co-
munidade acadêmica e do público 
externo à Universidade.
Os encontros e debates contaram 
com a participação de docentes de 
dentro e de fora da Unicamp e tra-
taram de temas como “A crise de 
financiamento das universidades 
estaduais paulistas”, “Reforma Tri-
butária e as Universidade Públi-
cas”, entre outros.

www.adunicamp.org.br
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“Eu defendo a universidade pública porque estudei em uma 
delas e devo o que aprendi, o que sei, o que me tornei, o que faço 

profissionalmente, com tanta alegria, a ela. Eu a defendo por 
reconhecimento. Por querer que muitos possam ter a formação e 
a experiência socialmente rica que tive em meus anos escolares”.  

Edwiges Maria Morato (IEL)

“Você tem que ter escolas públicas que possam custear 
investimentos em pesquisas científicas necessárias para o 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia do país”.  
Wilson Cano (IE)

“A produção científica do país é centrada, basicamente, nas 
universidades públicas. Mais de 90% da ciência produzida é 

sob responsabilidade das universidades públicas.(…) Então a 
defesa da universidade pública é uma questão, em primeiro 
lugar, de soberania nacional. O país não se desenvolverá de 

forma autônoma sem a produção científica, e não desenvolverá 
a produção científica sem a universidade pública”.  

Dermeval Saviani (FE)

“É possível dizer que sem as Universidades Públicas, a 
economia brasileira ainda estaria patinando na zona do atraso 

geral, na agricultura ou pior, no ciclo de monocultura que nos 
empobrecia coletivamente em proveito dos coronéis abastados e 

opostos ao conhecimento”.  
Roberto Romano (IFCH/)

“Defendo a universidade pública por que qualquer país do 
mundo que tenha o mínimo de respeito por si próprio e pelo seu 

povo tem um ensino público”.  
Raul Vinhas Ribeiro (FEEC/UNICAMP)

“Considero que um país sem uma universidade pública, sem 
um ensino público, restringe muito as oportunidades, escalona 

e hierarquiza os seus cidadãos. Eu defendo uma sociedade 
igualitária, (…) e para superar as desigualdades enormes que 

nós temos no país, o ensino público e gratuito e a universidade 
pública e gratuita são caminhos importantíssimos”.  

Ângela Maria Carneiro Araújo (IFCH)

TRECHOS de alguns DE DEPOIMENTOS DE DOCENTES  
QUE GRAVARAM VÍDEOS PARA A CAMPANHA

AÇÕES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
em defesa das universidades 
públicas paulistas

A ADunicamp, assim como o 
Fórum das Seis, sempre dei-
xaram claras suas posições, 

baseadas em estudos e números: o ar-
rocho de salários tem sido perpetrado 
para cobrir o déficit de financiamento 
das universidades. É o arrocho sala-
rial, na realidade, que tem  viabiliza-
do o financiamento da universidade.  
Esse entendimento ancorou as discus-
sões que a entidade travou em defesa 
da carreira, dos salários e de melhores 
condições de trabalho.  
Por isso, ao lado de entidades represen-
tativas das demais UPPs, a ADunicamp 
participou intensamente dos debates e 
ações realizados na Alesp (Assembleia 
Legislativa do Estado de São Paulo), 
com o objetivo de mostrar aos depu-
tados a situação real causada pela “crise 
de financiamento” das UPPs. 
Como faz todos os anos, o Fórum das 
Seis havia protocolado propostas de 
emendas ao projeto de LDO (Lei de 
Diretrizes Orçamentárias) de 2019, 
que defendiam o aumento de recur-
sos para as UPPs e o Centro Paula 
Souza e também o fim das mano-
bras realizadas na base de cálculo do 
ICMS que permitem que Governo 
do Estado retire, indevidamente, vá-
rios itens do cálculo antes de repassar 
os valores às universidades.

Audiência Pública – Entre as várias 
ações efetivadas para sensibilizar os 
deputados, em 21 de junho a ADu-
nicamp participou da Audiência 
Pública “O financiamento das uni-
versidades estaduais paulistas e do 
Ceeteps”, agendada pelo Fórum dos 
Seis em parceria com a Frente Par-
lamentar em Defesa das Universida-
des Públicas no Estado de São Paulo 
(foto abaixo). Os reitores das três 
universidades paulistas foram con-
vidados a participar da audiência, 
mas não compareceram.
Os efeitos positivos – Embora a luta, 
nos últimos anos, tenha se dado em 
“campo minado”, uma vez que a base 
governista majoritária bloqueou repe-
tidamente as propostas do Fórum das 
Seis, as ações junto aos deputados es-
taduais em 2018 resultaram em vários 
efeitos positivos. O tema saiu dos círcu-
los exclusivos onde antes se mantinha e 
chegou a setores amplos da sociedade.
O Auditório Franco Montoro da Alesp 
lotou durante Audiência Pública reali-
zada em 14 de agosto com o tema “Em 
defesa da educação pública e gratuita”. E 
as propostas de emendas do Fórum das 
Seis foram subscritas por um grande 
número de deputados de diversos 
partidos, inclusive os alinhados à 
base política do governo do Estado. 

Também foram realizados atos 
regionais em várias cidades que 
abrigam campi das universidades 
paulistas, com o objetivo de dar 
visibilidade às reivindicações e aos 
embates travados na Alesp. Em 29 
de outubro, a ADunicamp organi-
zou um ato na Câmara Municipal 

de Campinas, que contou com a 
participação de representantes das 
entidades do Fórum das Seis. 
Na sessão da Câmara, naquela noite, 
os 18 vereadores presentes aprova-
ram por unanimidade uma moção 
de apoio às Universidades Públicas 
Paulistas e ao Centro Paula Souza. 

A ADunicamp incrementou, ao 
longo de 2018, várias iniciativas em 
defesa da universidade pública, seja 
por meio de iniciativas próprias, 
seja por meio de iniciativas conjun-
tas com as demais entidades. Uma 
dessas iniciativas foi o encaminha-
mento de manifesto às entidades 
científicas e notas de repúdio a 
ataques à liberdade de cátedra em 
várias instituições brasileiras e ao 
projeto Escola sem partido.
Dizia o manifesto da ADunicamp: 
“O sistemático desmonte da Edu-
cação e da Ciência nacionais pro-
movido pelo Governo Federal e 

o cada vez mais grave descaso do 
Governo de São Paulo com as ins-
tituições de ensino e pesquisa do 
Estado têm chocado o mundo e 
colocado em verdadeiro risco as 
várias funções das Universidades 
Públicas. (...) As Universidades 
Públicas Paulistas, irresponsavel-
mente subfinanciadas, vêm so-
frendo o que representa o mais 
forte ataque à sua manutenção nos 
últimos tempos, por meio de arro-
cho salarial, inexistência de plano 
de recuperação de perdas salariais 
de servidores docentes e técnico-
-administrativos”. 

CÂMARA DE CAMPINAS APROVA MOÇÃO

MANIFESTO ÀS ENTIDADES CIENTÍFICAS 

Foto: Arquivo Alesp
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DIA DO BASTA 
EM CAMPINAS

Por decisão da Assembleia 
da entidade, realizada em 
9 de agosto, a ADunicamp 

participou ativamente das ma-
nifestações do Dia do Basta, que 
ocorreu no dia 10 daquele mês, 
no Largo do Rosário, região cen-
tral de Campinas. O protesto foi 
organizado por entidades da so-
ciedade civil dos mais diversos 
segmentos, por centrais sindicais 
e ocorreu em diversas capitais e 

www.adunicamp.org.br
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A ADUNICAMP E  
AS ELEIÇÕES DE 2018

A ADunicamp participou ativamen-
te das eleições de 2018, promovendo 
palestras, debates, textos e vídeos. O 

Ciclo de Debates ELEIÇÕES 2018, organizado 
em parceria com o MCTP (Movimento pela 
Ciência e Tecnologia Pública), levou um gran-
de número de pessoas ao auditório da entidade 
e, transmitidos ao vivo, foram vistos por mi-
lhares de pessoas. 
Ao todo, foram cinco debates, do qual partici-
param docentes da Universidade, representan-
tes de segmentos ligados à comunicação políti-
ca e a ações sociais e, em dois deles, candidatos 
à Presidência e ao Senado. Ao final dos deba-
tes com candidatos, eles assinaram uma Car-
ta Compromisso, proposta pela ADunicamp 
e MCTP, comprometendo-se a defender, caso 
eleitos, uma “política de ciência e tecnologia 
voltada a combater as desigualdades” e tam-
bém a trabalhar pela ampliação da educação 
superior pública e gratuita no Brasil.
Posição tomada na campanha presidencial 
– Às vésperas do primeiro turno das eleições, 
em 3 de outubro, a diretoria da ADunicamp 
divulgou uma nota sobre a campanha eleito-
ral em curso. “É nosso papel como entidade 
representativa dos e das docentes da Unicamp 
promover um melhor conhecimento sobre as 
candidaturas, sobretudo quanto às propostas 

em ciência, tecnologia e educação. 
(...) No entanto, mais que isso, esta 
Diretoria gostaria de se manifestar 
contra candidaturas – para todos 
os cargos, mas sobretudo para pre-
sidente da República – que têm se 
colocado claramente contra inegá-
veis avanços e conquistas demo-
cráticas em nosso país historica-
mente injusto e autoritário. Somos 
apoiadores de candidaturas que 
defendem abertamente os direitos 
humanos para todas as pessoas, 
sem exceção”, afirmava a nota.
O período pós-eleições – Após 
as eleições, e como reflexo da in-
tensa radicalização de posições 
obscurantistas, privatistas e anti-
nacionais que ocorreu no período 
eleitoral, foram intensificados os 
ataques às universidades e entidades públicas 
de pesquisa. Multiplicavam-se nas redes so-
ciais textos e vídeos que claramente instigavam 
estudantes a gravar, filmar, denunciar e agre-
dir docentes no exercício de seu trabalho, caso 
“não concordassem” com os conteúdos das au-
las. Agressões foram realmente registradas em 
muitas universidades do país – repudiadas pe-
las entidades sindicais, estudantis e científicas.  

grandes cidades do país. O mo-
vimento reivindicava a revogação 
da reforma  Trabalhista e a revo-
gação da Emenda Constitucional 
95, que congelou gastos públicos 
por 20 anos – com reflexos de-
vastadores nos investimentos em 
educação, saúde, ciência e tecno-
logia. O movimento também se 
posicionava contra as propostas, 
então em tramitação,  de reforma 
da Previdência.

A pauta unificada do Fórum das 
Seis em 2018, defendida pela 
ADunicamp, focou na questão 
estudantil alguns pontos essenciais 
na luta pela universidade pública. 
Esses pontos, vale notar, permane-
ceram à frente das reivindicações 
em 2019 e em 2020. A Pauta Uni-
ficada do Fórum das Seis apresen-
tou, em relação a essa questão, as 

seguintes reivindicações:
– Moradia estudantil para atender 
a demanda em todos os campi;
– construção de restauran-
tes universitários em todos os 
campi;
– concessão de bolsas de per-
manência estudantil com 
adoção de critérios socioeco-
nômicos.

GRAVE SITUAÇÃO 
NO CEETEPS

Diante disso, a ADunicamp realizou, em 7 de 
novembro, um encontro para discutir o papel 
da entidade na nova e adversa conjuntura po-
lítica. Foram amplamente divulgadas as orien-
tações preliminares elaboradas pela Assessoria 
Jurídica do ANDES-SN no documento “Garan-
tia Constitucional de Liberdade de Cátedra”, 
com orientações sobre atitudes que docentes 
deveriam tomar diante de eventuais agressões.  

O Centro Estadual de Edu-
cação Tecnológica Pau-
la Souza (Ceeteps), que 

mantém as Escolas Técnicas e as 
Faculdades de Tecnologia, conta 
com 286 unidades (222 ETECs e 
71 FATECs), em aproximadamen-
te 300 municípios paulistas. 
Atende mais de 292 mil estudantes 

em cursos técnicos de nível médio 
e tecnológicos de nível superior. O 
Ceeteps também passou, na últi-
ma década, por seguidos ciclos de 
expansão sem a garantia de recur-
sos perenes. A luta por mais re-
cursos para as escolas técnicas tem 
sido fortemente encampada pela 
ADunicamp.

Ciclo de debates - ELEIÇÕES 2018. Dá esquerda para 
a direita, coluna superior:  Guilherme Boulos (PSOL), 
então candidato à presidência do Brasil;  Marcelo 
Candido (PDT), candidato ao goverdo de São Paulo; 
Professora Lisete (PSOL), candidata ao governdo 
de São Paulo. Na coluna de baixo, a primeira foto é 
do  candidato ao governo do Estado, Cláudio Aguiar 
(PMN); e, por fim, a foto do debate sobre as eleições e a 
construção de um projeto popular de País, que reuniu 
os professores Wagner Romão, Ricardo Antunes, Bia 
Barbosa e o Frei Betto, no auditório da ADunicamp.

Em 2018. Representantes do Fórum das Seis  protocolaram a pauta unificada na 
Reitoria da USP.  No documento continha as questões estudantis

Foto: Fotos Públicas

Foto: Arquivo Fórum das Seis

Foto: Arquivo CEETEPS

Fotos: Arquivo ADunicamp
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Iniciativas de afronta e ataque ao pensa-
mento cientítico, aos valores precípuos 
do ensino público e à liberdade de cáte-

dra enfeixados no Projeto “Escola sem Parti-
do”, que se reproduziam nas esferas federal, 
estaduais e municipais, foram fortemente 
combatidas pela ADunicamp. A Assembleia 
de docentes realizada em 24 de setembro 
aprovou a moção de Repúdio ao Projeto de 
Lei 213/2017, que tramitava na Câmara Mu-
nicipal de Campinas, com a proposta de criar 
o “Programa Escola sem Partido” nas escolas 
municipais. O projeto propunha proibir que 
docentes abordassem e dialogassem com os 
estudantes sobre temas como “política e ide-
ologia”, bem como  gênero e sexualidade nas 
salas de aula. 
“Além de sórdido ataque a liberdade de cáte-
dra e ao sistema educacional crítico e reflexi-
vo, o projeto restringe os conteúdos de ensino 
a partir de uma pretensa ideia de neutralidade 
do conhecimento, abrindo a grave possibili-
dade de censura e criminalização da atividade 

docente”, denunciava a Moção.
Na Câmara Municipal de Campinas – 
Diretores da ADunicamp, um grande 
número de professores e estudantes, 
além de representantes de sindicatos e 
entidades ligadas ao ensino compare-
ceram em peso e lotaram o plenário da 
Câmara para se manifestarem contra o 
projeto. A ADunicamp distribuiu para 
os vereadores e para as entidades pre-
sentes uma cópia da moção aprovada 
pela assembleia dois dias antes. Ao fi-
nal, diante dos protestos, o projeto foi 
retirado da pauta. 
Mas a ADunicamp continuou a manter 
foco em debates e denúncias envolven-
do os projetos “Escola sem Partido”, também 
chamados “Lei da Mordaça” e, em dezembro, 
publicou o boletim “Escola sem Partido pro-
põe institucionalizar censura e perseguições 
nas salas de aula”, com textos de professores 
da Unicamp destacando as reais implicações 
dos projetos. 

Em janeiro de 2019, o Boletim da ADuni-
camp sobre o projeto Escola sem Partido 
(imagem acima) foi impresso em forma-
to de baixo custo, que permitiu uma tira-
gem maior para ser distribuído também aos 
educadores/as da rede pública de ensino de 
Campinas. 

A Biblioteca Professor José 
Roberto do Amaral Lapa 
do Centro de Memória – 

Unicamp (CMU), maior acervo 
documental da história de Campi-
nas e referência nacional de pesqui-
sa sobre uma das mais importantes 
regiões econômicas e científicas do 
país, foi obrigada a fechar as portas 
para a visitação pública no dia 23 
de julho, por causa do afastamento 
das duas únicas bibliotecárias que 
atuavam ali. Uma por aposentado-
ria e a outra para concluir tese de 
doutorado. 

O fechamento era resultado de 
uma história que se arrastava 
desde 2015, quando nove dos 21 
funcionários que trabalhavam no 
Centro se aposentaram. Apenas 
uma dessas vagas havia sido re-
posta.
Ação rápida – Rapidamente, a 
ADunicamp, ao lado de outras en-
tidades da comunidade acadêmi-
ca, denunciou e repercutiu o caso, 
posicionando-se publicamente 
contra o fechamento. A repercus-
são das mobilizações foi além dos 
muros da Universidade, uma vez 

que o Centro mantém 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 di-
versas universidades brasileiras, 
latino-americanas e europeias. 

Diante da ampla repercussão, a 
CGU (Coordenadoria Geral da 
Universidade) anunciou, em 25 
de julho, o deslocamento de um 
bibliotecário da Biblioteca Central 
Cesar Lattes para manter a biblio-
teca do Centro aberta ao atendi-
mento por meio período diário.

A rápida mobilização da 
ADunicamp e de docentes 
do Cotuca e do Cotil levou 

a Reitoria a atender, em agosto, a 
reivindicação feita pelas entidades 
representativas dos diferentes seg-
mentos, que pediram a retirada da 
pauta da CAD (Câmara de Admi-
nistração) a minuta de criação do 
“programa de desenvolvimento do 
quadro docente da carreira do ma-
gistério secundário técnico”.
A proposta do programa (PROC. 
n° 01P-6533/2018), que seria de-
batida na reunião da CAD na-
quele mês, não havia sido sequer 
apresentada para a comunidade 
acadêmica, nem mesmo para dire-
tores das unidades e conselheiros 
da carreira MST junto ao Con-

su (Conselho Universitário). De 
acordo com os docentes, a Reito-
ria também havia desconsiderado 
as conversações ocorridas desde 
junho, baseadas em proposta apre-
sentada pelos docentes para des-
travamento da carreira.
Em ofício, a ADunicamp reivin-
dicou a retirada do tema da pauta 
e docentes já haviam deliberado 
por paralisação para se mobili-
zar na sede da Reitoria, durante a 
reunião. Horas antes do início da 
reunião, a Reitoria entrou em con-
tato com a ADunicamp e se com-
prometeu a retirar o item de pauta 
e dar início a tratativas para que a 
tema fosse discutido no âmbito da 
comunidade acadêmica, o que re-
almente foi feito.

FIM DE DECISÃO 
ANTIDEMOCRÁTICA
NA UNICAMP

A ADunicamp iniciou em 
2018 o projeto de formação 
de Grupos de Trabalho te-
máticos, que podem ser pro-
postos pelos associados e são 
integrados por docentes da 
Universidade (sindicalizados 
ou não). 
Os GTs são espaços impor-
tantes de discussão e elabo-
ração 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, gratui-
ta, laica e socialmente refe-
renciada. 
Um dos GT formados por 
iniciativa da ADunicamp 
teve grande repercussão não 
apenas interna, quanto exter-
na à Universidade. Trata-se 
do GT “Condições do Traba-
lho Docente Remoto na Uni-
camp”, constituído em 2020,  
a ser descrito mais adiante.

FORMAÇÃO DE 
GRUPOS DE TRABALHO 

PATRIMÔNIO CULTURAL  
E LIBERDADE DE CÁTEDRA
A ADunicamp tem se posicio-
nado firmemente em defesa do 
patrimônio acadêmico, cul-
tural e artístico brasileiro. Em 
duas ocasiões, em 2018, emitiu 
notas públicas sobre o tema: 
no caso do incêndio do Museu 
Nacional (foto acima), no Rio 
de Janeiro, que foi destruído 
pelas chamas, em setembro, e 
no caso dos atos de vandalismo 
que levaram ao fechamento, 
por alguns dias, da biblioteca 

do Instituto de Estudos da Lin-
guagem (IEL) da Unicamp, em 
agosto de 2018. 
Também se manifestou ofi-
cialmente e colocou à disposi-
ção sua estrutura jurídica para 
dar todo apoio necessário ao 
professor do Cotuca que, em 
setembro, foi violentamente 
agredido por mensagens ho-
mofóbicas e racistas, colocadas 
em sua caixa postal de corres-
pondência institucional.

A pedido da ADunicamp, o 
Consu retirou de pauta, em 
25 de agosto, a proposta de 

mudanças apresentadas pela Reito-
ria 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 
Assembleia de Docentes, sob o argu-
mento de que as referidas mudanças 
não haviam sido amplamente discu-
tidas com as congregações das Uni-
dades da Universidade. 

Foram também retirados da pauta 
outros dois artigos com propostas 
de mudança no Regimento Geral 
da Unicamp, pelo mesmo motivo de 
falta de debate anterior com a comu-
nidade acadêmica. 
Decidiu-se também pela criação de 
um Grupo de Trabalho para estudo 
de uma nova proposta para promo-
ção para o nível de Professor Asso-
ciado na carreira do Magistério Su-
perior, o que deu início a um amplo 
debate promovido pela ADunicamp.

CRITÉRIO DE 
PROMOÇÃO EM DEBATE

Foto: Arquivo ADunicamp

Foto: Fotos Públicas



outubro - 2020

CULTURA, EVENTOS  
E ENCONTROS

pág.14

A sede da ADunicamp é um 
espaço histórico de en-
contro entre docentes de 

diferentes departamentos e Uni-
dades da Universidade. A entida-
de, como está amplamente relata-
do no livro “40 Anos de História 
da ADunicamp”, foi o primeiro 
instrumento de ligação entre os 
professores/as.
Assim, as atividades culturais 
como as sessões semanais de ci-
nema, os jantares periódicos, as 
apresentações musicais, teatrais 
e os encontros e debates têm o 
importante papel de aproximar e 
ampliar o diálogo entre docentes 
das diferentes Unidades.  
Em 2018, além das atividades per-
manentes e dos eventos culturais 
no auditório, foi aberto um novo 
espaço de integração, o “Chá da 
ADu” com apresentações musi-
cais e serviço de lanche e sucos 
no Restaurante da ADunicamp. O 
espaço, que já havia sido utilizado 

eventualmente para alguns encon-
tros tornou-se semanal e perma-
nente.
Com programação elaborada pelo 
Departamento de Cultura da ADu-
nicamp, o “Chá da ADu” também 
abriu espaço para apresentação de 
músicos do Instituto de Artes da 
Unicamp. 
O Cineclube ADunicamp também 
promoveu, ao longo do ano, além 
das sessões semanais, várias apre-
sentações com debates e discus-
sões, entre elas a “11ª Mostra Luta/
Dedo na Ferida”, que foi seguida 
por uma palestra do professor Pe-
dro Paulo Zahluth (IE); o lança-
mento do filme “Chão de Fábrica”, 
depois debatido com um dos di-
retores do filme, Hidalgo Romei-
ro e o professor Ricardo Antunes 
(IFCH) e a professora Andréia 
Galvão (IFCH); e o documentário 
“Livre Pensar – Cinebiografia de 
Maria da Conceição Tavares”, com 
a presença do diretor José Mariani. 

A criação da Subcomissão de 
Acompanhamento Orçamen-
tário, decidida em setembro 
pelo CR (Conselho de Repre-
sentantes) da ADunicamp, a 
partir de proposta apresenta-
da pela diretoria, aumentou 
a transparência na gestão da 

entidade. De acordo com o en-
tão presidente da ADunicamp, 
Wagner Romão, trata-se de 
“um instrumento para mais in-
formação, mais transparência 
e mais qualidade nas decisões 
sobre as finanças da Associa-
ção”.

gestão com MAIS 
TRANSPARÊNCIA

ALGUMAS DAS VÁRIAS ATIVIDADES 
CULTURAIS REALIZADAS EM 2018

2019
Com o recrudescimento dos ataques às univer-
sidades públicas e ao ensino público, então já 
oficializados pelo próprio MEC, a ADunicamp 
organizou e participou de atos, debates e manifes-
tações em defesa da educação pública e contra o 
desmonte das universidades estaduais paulistas. 
Também foram pontos fortes das mobilizações de 
2019 os debates e publicações mostrando os gra-
ves prejuízos das reformas da Previdência, tanto 
a nacional como a estadual. A ADunicamp tam-
bém participou ativamente das manifestações e 
protestos realizados em conjunto com entidades 
representativas das mais diversas categorias de 
trabalhadores. 
A luta contra o arrocho, pela revisão das perdas 
salariais e do teto dos servidores paulistas fo-
ram marcas fortes da atuação da ADunicamp, 
ao longo do ano, com realização de assembleias e 
também nas negociações com a Reitoria e com o 
CRUESP, além de audiências públicas e de deba-
tes na ALESP. 
Em abril, a ADunicamp assumiu a coordenação 
do Fórum das Seis e passou a atuar no comando 
das principais ações e lutas da entidade em defesa 
das universidades e do ensino público e de melho-
res condições de vida e trabalho de docentes e do 
corpo técnico-administrativo das universidades 
públicas paulistas.
Diálogo com a sociedade – Ao longo do ano, a 
ADunicamp reforçou ações voltadas para o diá-
logo com setores amplos da sociedade, com pro-
dução de material impresso e conteúdos na inter-
net sobre a universidade e a ciência públicas que 
foram amplamente distribuídos também fora dos 
muros da Universidade. 
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Oano de 2019 foi de lutas intensas 
contra o desmonte, promovido 
pelos governos Federal e estaduais, 
dos direitos trabalhistas e sociais. 
ADunicamp atuou intensamente, 
ao lado de outras entidades sindi-
cais e da sociedade civil, em ações 
contra as reformas das previdên-
cias Federal e Estadual, principais 
eixos do desmonte de direitos. 
Além de promover debates, en-
trevistas e textos, publicou o Bole-
tim da ADunicamp sobre o tema 
“Reforma da Previdência. Uma 
Radiografia dos Impactos Sociais, 
Políticos e Econômicos”. 
O Boletim, com o qual colabora-

O “Dia Nacional de Lutas, Pro-
testos e Paralisações contra 
a Reforma da Previdência”, 

convocado por centrais sindicais, pela 
Frente Brasil Popular e pela Frente 
Povo sem Medo, levou milhares de ma-
nifestantes ao vão livre do MASP (Mu-
seu de Arte de São Paulo), em São Pau-
lo, no dia 22 de março. A ADunicamp 
participou ativamente dos protestos, 
distribuindo materiais. Manifestações 
semelhantes ocorreram em diversos 
capitais e municípios brasileiros. 
PEC da maldade – O projeto de Refor-
ma apresentado pelo governo Bolso-
naro ao Congresso Nacional por meio 
da PEC (Proposta de Emenda Consti-
tucional) 6/2019 propunha a clara re-
tirada de direitos dos trabalhadores/as, 
o aumento das desigualdades sociais e 
a restrição de acesso à aposentadoria. 
A PEC ainda embutia um mecanismo 
que autoriza a aprovação de futuras 

ram vários docentes da Unicamp, 
de diferentes áreas, tratou dos 
impactos provocados na socieda-
de caso a reforma da Previdência 
Federal, que então tramitava no 
Congresso Nacional, fosse inte-
gralmente aprovada. E apresentou 
uma visão ampla dos reais obje-
tivos da reforma e de seus efeitos 
nos mais diversos segmentos da 
sociedade, em especial na vida do-
cente.
Esse e outros materiais produzi-
dos pela ADunicamp foram am-
plamente divulgados e também 
distribuídos em todos os atos 
públicos relatados a seguir.

mudanças nas regras da aposentadoria 
por meio de leis complementares, que 
exigem maioria simples para a apro-
vação. No caso de uma PEC, é preci-
so maioria qualificada de três quintos 
para aprovação. As leis complementa-
res permitem ao governo fazer novas 
alterações a qualquer momento, por 
fora da Constituição, mexendo na ida-
de mínima, tempo de contribuição, 
limites de benefícios, alterações nas re-
gras de transição, entre outras. 
Fim da Previdência? – Ainda em mar-
ço, a ADunicamp realizou o debate 
“Nova Previdência ou o Fim da Previ-
dência? ”, acompanhado por centenas 
de pessoas no auditório e na transmis-
são ao vivo pela internet, mostrando 
a ameaça que a reforma representa-
va para a seguridade social e para a 
Constituição Cidadã. Mediado pela 
professora Verónica Gonzáles-Lopez 
(IMECC), diretora da ADunicamp, 

o debate reuniu o professor Eduardo 
Fagnani (IE), o advogado e integrante 
da Assessoria Jurídica, Nilo Beiro, e o 
dirigente da CUT (Central Única dos 
Trabalhadores) João Cayres.
“O objetivo deste projeto da Reforma 
da Previdência é acabar com a Seguri-
dade Social conquistada no Brasil em 
1988, no período de redemocratização 
do país”, resumiu Fagnani. 
1° de Maio Contra a Reforma – A 
ADunicamp participou e levou um 
grande número de docentes ao ato po-
lítico do 1° de maio, “Em Defesa dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras”, que 
reuniu milhares de pessoas em mani-
festações e passeata por ruas centrais 
de Campinas (ai lado, foto da faixa uti-
lizada no ato em Campinas-SP).
No ato, que também era um protesto 
contra a reforma da Previdência, fo-
ram distribuídos centenas de exempla-
res do Boletim da ADunicamp sobre o 

tema (leia mais nesta edi-
ção), além de outros mate-
riais de defesa de direitos e 
da universidade pública, 
como os da campanha em 
defesa da Unicamp e o bo-
letim sobre a “Escola sem 
Partido”, entre outros pro-
duzidos pela ADunicamp.
Greve geral – A ADu-
nicamp participou ati-
vamente da organização 
interna e externa das mo-
bilizações do 14 de junho, 
dia da “Greve Geral Contra a Reforma 
da Previdência e Em Defesa da Edu-
cação Pública”, que ocorreu em um 
grande número de capitais e cidades 
brasileiras. A Assembleia realizada em 
22 de maio decidira pela paralisação 
de docentes no dia da greve geral, pela 
participação nas manifestações de rua 
programadas para acontecer na região 

central de Campinas e também pela 
realização de manifestações artísticas 
e culturais, juntamente com as demais 
entidades organizadoras. Em carta 
aberta enviada a toda a comunidade 
acadêmica, convidando para a parti-
cipação no ato, o presidente da ADu-
nicamp ressaltou que “O 14 de Junho 
também incorpora a luta pela defesa 

PEC DA MALDADE E A REFORMA FEDERAL

da Educação pública e contra os cortes 
orçamentários na ciência, tecnologia e 
educação em todos os níveis”. 
Centenas de docentes participaram dos 
eventos, das manifestações e da passeata 
que ocorreu ao longo de todo o dia.
Com pequenas mudanças, a Reforma 
foi aprovada em agosto pela Câmara e 
em outubro pelo Senado.

Quando o Brasil inteiro debatia 
a reforma da Previdência, em ju-
nho, a ADunicamp lançou o Bole-
tim da ADunicamp “Reforma da 
Previdência. Uma Radiografia dos 
Impactos Sociais, Políticos e Eco-
nômicos” com textos de docentes 
da Unicamp, de diferentes áreas. Os 
textos apontam os impactos que se-
riam provocados na sociedade pela 
proposta do governo. O boletim ofe-
receu uma visão ampla e aprofunda-
da dos reais objetivos da proposta de 
reforma e de seus efeitos nos mais 
diversos segmentos da sociedade, 
em especial na vida docente.

Os temas tratados no Boletim foram:
– Os impactos do projeto na apo-
sentadoria de docentes.
– Modelo é político e não técnico.
– A farsa de que o Brasil “quebra” 
sem a reforma.
– As alternativas ao modelo pro-
posto. Soluções existem!
– Estado solidário e ausência de estado.
– Mercantilização dos direitos.
– A reforma e as reformas: o des-
monte de direitos.
– Trabalho intermitente e direito ao 
descanso e lazer.
– Reforma trabalhista e reforma da 
Previdência: a dignidade em risco.

Sanfonas contra a 
reforma – Até na 
tradicional festa juli-
na da ADunicamp a 
sanfona tocou contra 
a reforma. Durante o 
“Arraiá contra a Re-
forma da Previdên-
cia”, realizado em 5 
de julho e embalado 
por trio de forró e 
comidas típicas, foi 
feito o lançamento 
do boletim da ADu-
nicamp sobre a refor-
ma da Previdência.

PEC MOBILIZAÇÕES LEVAM AO 
ADIAMENTO DA REFORMA ESTADUAL

Com a aprovação da reforma 
Federal, o governador João 
Doria imediatamente, em 8 

de novembro, enviou para a ALESP 
(Assembleia Legislativa do Estado 
de São Paulo) o projeto da reforma 
estadual da Previdência. 
De acordo com análises feitas pela 
Assessoria Jurídica da ADuni-
camp, pelo Fórum das Seis, pela 
APEOESP e por entidades de 
servidores estaduais, a reforma 
estadual era mais drástica do que 
a federal. Entre outros ataques a 
direitos, propunha também um 
“confisco salarial” imediato, com o 
aumento da contribuição de 11% 
para 14%, além de dificultar e res-
tringir o direito a aposentadoria.

Dividida em dois instrumentos – 
um projeto de lei complementar 
(PLC 80/2019) e uma proposta 
de emenda constitucional (PEC 
18) – a reforma representava um 
claro prejuízo salarial, ampliando 
a alíquota de contribuição de 11% 
para 14%. 
Além disso, a reforma propunha a 
ampliação da idade mínima e do 
tempo de contribuição dos servi-
dores para a aposentadoria; dimi-
nuía o valor das aposentadorias 
e pensões e criava duras regras 
transitórias, entre outras medi-
das. Ambos os instrumentos se 
aplicam a todos os servidores con-
tratados nos regimes próprios de 
previdência, ou seja, os chamados 

estatutários/autárquicos. 
Para que fosse aprovada, a PEC 
teria que ter o voto de dois ter-
ços dos 94 votos, ou seja, o voto 
de, pelo menos, 32 deputados. Já 
o PLC 80/2019, que completaria 
a reforma, necessitava de maioria 
simples e deveria entrar em vota-
ção tão logo a PEC 18 fosse apro-
vada. 
Defesa da aposentadoria – Rapi-
damente mobilizada, ao lado do 
Fórum das Seis e de entidades re-
presentativas dos servidores públi-
cos estaduais, a ADunicamp con-
vocou no dia 22 de novembro uma 
assembleia geral que teve como 
um dos principais itens da pauta 
a organização e participação em 

ações e manifestações em defesa 
de direitos trabalhistas e previden-
ciários que a reforma propunha 
cortar.  
A Assembleia decidiu pela par-
ticipação mais ampla possível de 
docentes, inclusive com a dis-
ponibilização de transporte pela 
ADunicamp, nos atos públicos 
conjuntos “Em Defesa da Aposen-
tadoria” marcados para ocorrer 
todas as terças-feiras em frente a 
Alesp, com o objetivo de pressio-
nar e sensibilizar os deputados a 
não aprovarem a reforma.
Efeitos e perdas – O Fórum das 
Seis, sob coordenação da ADuni-
camp, lançou em meados de no-
vembro um estudo sobre os 

Foto: Arquivo ADunicamp
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impactos da reforma nos direitos dos 
servidores. Logo em seguida, no dia 
28, a Assessoria Jurídica da ADuni-
camp divulgou uma análise compa-
rativa das mudanças nos critérios do 
sistema de aposentadoria dos servi-
dores estaduais propostas no proje-
to. O quadro comparativo mostrava 
que, além do “confisco salarial” ime-
diato, a proposta de Doria dificultava 
e restringia o direito a aposentadoria, 
com regras transitórias bem mais du-
ras e perdas amplas.
Mobilizações e ações – Nas semanas 
seguintes, um conjunto de ações, mo-
bilizações e paralisações, inclusive com 
a criação de um abaixo assinado contra 
a reforma, foi realizado sob coordena-
ção do Fórum das Seis nas universida-
des públicas paulistas. 
Em 2 de dezembro, cerca de mil servi-
dores ligados a mais de 40 entidades de 
todas as categorias lotaram o auditório 
Franco Montoro e tomaram corredo-
res da Alesp (fotos ao lado), durante au-
diência pública convocada pela Frente 
Paulista em Defesa do Serviço Público.
Quinze deputados também partici-
param da audiência e, naquele mo-
mento, lideranças parlamentares 
estimavam que 35 deputados já esta-
vam posicionados contra a reforma. 
Mas o quadro ainda não era favorá-
vel. Para barrar a reforma seriam ne-
cessários 48 votos. Por isso as ações 
seguiram, não só com mobilizações, 
mas também com reuniões e pres-
sões junto aos deputados, inclusi-
ve com o disparo de mensagens em 
massa para os canais de comunicação 
eletrônica deles.
Resultados – No início de dezembro, 
a expectativa era a de que o projeto 
poderia ir ao plenário para votação 
a qualquer momento. O presiden-
te da Alesp, deputado Cauê Macris 
(PSDB), do mesmo partido e da base 
de apoio de Doria, prometia colocar 
as propostas em votação no início de 
janeiro. As mobilizações, com parti-
cipação permanente da ADunicamp 
e do Fórum dos Seis foram intensi-
ficadas, se tornaram diárias.  Par-
lamentares de oposição à reforma, 
alguns inclusive integrantes da base 
de apoio do governo Doria, afirma-
vam que, embora o assunto fosse de 
extrema importância, o governador 
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pretendia que as propostas fossem 
aprovadas sem nenhuma discussão 
com as entidades representativas do 
funcionalismo e nem mesmo com o 
conjunto dos parlamentares.
A mobilização intensa começava a 
surtir resultados. Na noite de uma 
quinta-feira, 5 de dezembro, quan-
do estavam marcadas novas sessões 
extraordinárias para votação da PEC 
18/2019, os corredores da Alesp fo-
ram tomados por manifestantes. 
O presidente da Alesp, deputado Cauê 
Macris (PSDB), tentou impedir que os 
manifestantes entrassem no plenário 
e, diante da atitude autoritária, cinco 
deputadas ocuparam a mesa da pre-
sidência, recusando-se a sair até que 
os manifestantes pudessem entrar. 
Diante do impasse, os trabalhos foram 
suspensos e marcados para o próximo 
dia 9 de dezembro.   
Liminar barra tramitação – Embora 
uma forte mobilização tivesse sido or-
ganizada, a votação do dia 9 não ocor-
reu, por força de decisão judicial que 
suspendeu a tramitação do projeto na 
Alesp. O deputado Emídio de Souza 
(PT) havia entrado com uma ação, 
com pedido de liminar, apontando 
que houve nomeação irregular de re-
lator especial para dar parecer sobre a 
reforma, em substituição à Comissão 
de Constituição e Justiça da Casa, que 
legalmente teria essa atribuição. 
O deputado pedia a suspensão ime-
diata da tramitação do projeto na 
casa, e a liminar foi concedida pelo 
TJSP (Tribunal de Justiça de São 
Paulo). A presidência da Alesp ain-
da tentou uma manobra, recorrendo 
ao STF (Supremo Tribunal Federal) 
para derrubar a liminar, mas o STF 
manteve a liminar. 
Base rachada – Em 13 de dezembro, 
o Fórum das Seis protocolou pedidos 
de informações sobre a real situação 
da previdência estadual, junto ao go-
verno do Estado, ao SPPREV (São 
Paulo Previdência) e à própria Alesp. 
“Existem pouquíssimos dados dispo-
níveis a respeito da real situação da 
previdência estadual. Sequer os de-
putados e deputadas têm tido acesso 
a esses dados e o que estamos reque-
rendo é a transparência das informa-
ções, para que possamos ter noção 
real da situação. Só assim poderemos 

avaliar o quanto essa reforma pro-
posta é realmente necessária para o 
saneamento das contas da Previdên-
cia”, afirmou o presidente da ADuni-
camp e coordenador do Fórum das 6, 
professor Wagner Romão.
Nos debates e diálogos com deputa-
dos, o desconforto de muitos inte-
grantes da base aliada do Governo 
Doria era evidente, diante da forma 
antidemocrática como o processo vi-
nha sendo conduzido.
Tramitação é adiada – Assim, em 16 
de dezembro, durante reunião com 
representantes de todos os partidos 
no Colégio de Líderes, o deputado 
Macris decidiu que o projeto seria 
retirado da pauta e só voltaria a ser 
debatido em fevereiro de 2020, após 
o recesso parlamentar. 
O recuo do governo não se deu por 
acaso. Em parte, foi fruto das mobi-

lizações e ações das diversas catego-
rias do funcionalismo, em parte pelas 
derrotas judiciais e, certamente, por já 
não ter certeza naquele momento que 
o governo Doria teria votos necessá-
rios para aprovar a PEC 18/2019 (57 
votos) e o PLC 80/2019 (48 votos).
“O Fórum das Seis entende que o 
adiamento da tramitação da reforma 
da Previdência de Doria é uma vitória 
parcial, mas as principais batalhas ain-
da estão por vir. Conquistamos fôlego 
para ampliar a nossa mobilização. Te-
mos que nos manter alertas às infor-
mações das nossas entidades sindicais 
e acompanhando as decisões do STF, 
do TJSP e da Alesp”, afirmou o Fórum 
das Seis em boletim divulgado ime-
diatamente após o adiamento.
Apoio e informação – A ADunicamp, 
com apoio de sua assessoria Jurídica, 
deu amplo apoio de esclarecimen-

to aos associados sobre os possíveis 
impactos da reforma da Previdência 
nas aposentadorias de docentes, tan-
to com reuniões em grupo como in-
dividuais. 
Em setembro, foi realizada uma reu-
nião aberta do CR (Conselho de Re-
presentantes) com a participação do 
presidente da SPPREV (São Paulo 
Previdência), José Roberto de Mora-
es, que tratou especificamente da re-
lação da autarquia com a Universida-
des Estaduais Paulistas. A SPPREV, 
criada em 2007, é responsável por 
administrar a folha de pagamento 
das pensões e aposentadorias da ad-
ministração direta e indireta do Es-
tado de São Paulo, bem como da As-
sembleia Legislativa, do Tribunal de 
Contas, das Universidades, do poder 
Judiciário, do Ministério Público e da 
Defensoria Pública.

UNICAMP EM NÚMEROS: 
EM DEFESA DA UNIVERSIDADE 
PÚBLICA BRASILEIRA

A campanha “Em Defesa 
da Unicamp/ Em defesa 
da Universidade Pública 

Brasileira”, iniciada em 2018, se-
guiu durante todo o ano de 2019, 
com farta distribuição de mate-
riais de divulgação e, em maio, a 
ADunicamp publicou um bole-
tim com os números da Unicamp 
(imagens abaixo), desde a área do 
ensino e pesquisa, atendimento 
de saúde e outros serviços presta-
dos à sociedade. 
O boletim, que em suas formas 
impressa e virtual foi amplamen-
te distribuído dentro e fora da 
Universidade, afirmava: “A Uni-
versidade Estadual de Campinas 
(Unicamp), assim como todas as 
universidades públicas brasilei-
ras, cumpre uma função social da 
maior importância. Mais de 95% 
das pesquisas científicas e tecno-

lógicas realizadas no Brasil aconte-
cem nas universidades públicas e nos 
institutos públicos de pesquisa. O 
Hospital das Clínicas da Unicamp e 
outros serviços prestados na área de 
saúde são fundamentais no atendi-
mento à população de Campinas e 
região”.
Alguns números – Os números do 
boletim mostravam, entre outros, que:
- 47,9% dos/as estudantes que pas-
sam no vestibular vêm de escola 
pública, e que este número vem cres-
cendo ano a ano. 
- Mais de 95% das pesquisas cien-
tíficas e tecnológicas realizadas no 
Brasil acontecem nas universidades 
públicas e nos institutos públicos de 
pesquisa. 
- Em 2018 eram 46,2 mil estudantes 
nas áreas de graduação, pós-gradu-
ação e colégios técnicos. E 2,1 mil 
docentes.

- O Complexo Unicamp de Atendi-
mento à Saúde, que compreende o 
Hospital de Clínicas, o Hospital de 
Sumaré e o CAISM, realizou mais 
de 650 mil consultas em 2018, com 
mais de 37 mil internações em seus 
810 leitos, entre muitos outros servi-
ços, como exames, partos e quimio-
terapia. Trata-se de um complexo de 
saúde fundamental no atendimento 
à saúde da população de Campinas 
e região. 
- A Biblioteca Central da Universi-
dade teve 6,7 milhões de acessos ao 
longo de 2018.
E o boletim finalizava: “Defender a 
Unicamp é defender a manutenção 
e a ampliação de atendimentos à 
população, como serviços de saúde, 
formação na graduação e na pós-gra-
duação, acesso às bibliotecas, produ-
ção e repasses de conhecimentos e 
tecnologias”.

Fotos: Arquivo Fórum das Seis
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GUERRA JURÍDICA: A 
LUTA PELA MUDANÇA 
NOS CRITÉRIOS 
DO TETO 

A ADunicamp sempre se po-
sicionou claramente con-
tra a decisão unilateral do 

Governo do Estado que, em 2013, 
decidiu limitar o teto salarial do 
serviço público paulista, incluindo 
as Universidades Públicas, ao sub-
sídio mensal do governador.
Em praticamente todos os demais es-
tados da Federação e na União os tetos 
salariais são baseados na remuneração 
dos desembargadores, o que permite 
planos de carreira fundamentados em 
critérios sólidos e nacionais.
Até 2014, por força de decisões judi-
ciais, o pagamento de valores acima 
do teto estabelecido pela emenda de 
2003 ainda era possível, o chamado 

extrateto. Em abril de 2014, seguindo 
determinação do TCE-SP (Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo”, a 
Unicamp promoveu o “congelamen-
to’’ das parcelas dos vencimentos que 
excediam o teto constitucional.
Essa limitação do teto em São Paulo 
provoca grave distorção. O Estado que 
tem algumas das mais importantes uni-
versidades, centros de pesquisa e servi-
ços públicos do País é o que mantém o 
segundo teto salarial mais baixo do país. 
O Boletim Especial da ADunicamp 
que tratou sobre o tema, publica-
do em agosto de 2019, relata: “Uma 
carreira no funcionalismo público é 
formada por décadas de dedicação. 
Quanto ao trabalho na Universidade, 

para docentes, a carreira é construída 
no decurso de uma longa trajetória, 
desde a graduação, mestrado, douto-
rado, pesquisas, publicações, concur-
sos para ingresso na carreira docente, 
concursos de progressão e conquistas 
de direitos relativos ao tempo de ser-
viço prestado”.
Alesp muda o teto – Em junho de 
2018, quando a Constituição do Esta-
do de São Paulo sofreu uma série de 
mudanças aprovadas pela Alesp, os 
deputados atenderam as reivindica-
ções dos servidores públicos paulistas 
e aprovaram emenda que estabelecia 
o teto com base no salário dos de-
sembargadores do TJ-SP (Tribunal 
de Justiça do Estado). 
Imediatamente após a aprovação da 
emenda, a Prefeitura de São Bernar-
do do Campo impetrou uma ADIN 
(Ação Direta de Inconstitucionalida-
de) contra ela. Assim, em outubro da-
quele ano, o TJ-SP julgou procedente 
a ação e declarou a inconstitucionali-
dade da emenda. Seguiu-se então um 
embate judicial que se prolongou ao 
longo de todo o ano de 2019.
Embate judicial – Logo após a deci-
são do TJ-SP, ADunicamp, Adusp e 
ADUNESP protocolaram um recurso 
no STF, por intermédio da Andes-SN, 
questionando a decisão. Recursos se-
melhantes também foram protoco-

lados e remetidos ao STF pela Alesp, 
pela Afresp (Associação dos Agentes 
Fiscais de Renda de São Paulo) e pelo 
PTB (Partido Trabalhista Brasileiro). 
Mas, mesmo questionada por várias 
ações em instâncias superiores, a deci-
são do TJ-SP continuou mantida.
Teto e aposentadoria – No meio do 
embate jurídico sobre critérios do 
teto salarial, o reitor Marcelo Knobel 
publicou, em 5 de julho de 2019, des-
pacho tratando da adequação dos no-
vos atos de aposentadoria e dos atos 
de aposentadoria ainda não homolo-
gados pelo Tribunal de contas do Es-
tado ao teto constitucional.
A ADunicamp, em seguida, solicitou 
ao seu departamento Jurídico um 
parecer sobre o despacho. O parecer 
concluiu, principalmente, que o des-
pacho estava de acordo com a situação 
jurídica existente até aquele momento 
sobre o teto salarial, mas apresentava 
brechas para ser questionado.
A Assembleia geral foi convocada 
para o dia 24 de julho para delibe-
rar sobre o tema (foto ao lado). Os/
as docentes decidiram encaminhar 
um pedido de reunião urgente da 
diretoria da ADunicamp com o 
reitor Marcelo Knobel para cobrar 
informações detalhadas sobre as 
novas regras de aposentadoria e 
também sobre o total de docentes 

impactados com a medida. 
E decidiu também que medidas jurí-
dicas deveriam ser tomadas e consul-
tados outros especialistas em busca de 
mais análises sobre a legalidade das 
medidas adotadas pela Universidade.
Ação coletiva – A ADunicamp deu an-
damento às decisões e, na assembleia 
seguinte, ocorrida em 30 de agosto, a 
diretoria informou que acabara de in-
gressar com ação coletiva contestando 
o despacho da Reitoria. 
Informou também que, de acordo com 
números encaminhados pela Reitoria, 
a limitação do valor das novas aposen-
tadorias e daquelas ainda não homolo-
gadas deveria atingir, já em setembro, 
109 docentes e funcionários/as técnico-
-administrativos inativos/as.
De acordo com informações da Reito-
ria, outros/as 219 também teriam ven-
cimentos reduzidos em seguida, mas 
ainda sem data determinada, totali-
zando 328 funcionários/as docentes e 
não docentes, ativos/as e inativos/as.
A ação coletiva pedia que o Poder Ju-
diciário, por meio de tutela, garantisse 
a manutenção da metodologia de pa-
gamento utilizada pela Universidade 
desde 2014, ou seja, com o pagamen-
to dos valores extrateto especificados 
nos holerites. A assessoria jurídica da 
ADunicamp apontou, na ação coleti-
va, que a redução causaria uma mu-

dança abrupta no va-
lor dos vencimentos 
de aposentados/as e 
defendia que a medi-
da violava a dignidade 
e a segurança jurídica 
dos/as docentes.
Várias mobilizações 
continuavam em 
curso, já com a par-
ticipação de todas as 
categorias do fun-
cionalismo estadual 
paulista, em defesa da 
mudança de critérios 
para a definição do 
teto.  O presidente da 
ADunicamp, Wag-
ner Romão (IFCH) 
afirmou que a ADu-
nicamp continuava 
atuando em todas as frentes “por um 
teto salarial justo. As ações são de ca-
ráter coletivo e podem também ser 
de caráter individual. É importante 
que as pessoas atingidas procurem a 
ADunicamp para atuarmos em con-
junto pela garantia de direitos traba-
lhistas previstos na Constituição. Há 
litígios no Judiciário e essa questão 
não está pacificada”. 
Devolução do extrateto - Em ou-
tubro, a ADunicamp foi informa-
da que a Universidade iniciara a 

cobrança da devolução dos valores 
extrateto pagos para os/as docen-
tes que tiveram o registro do ato de 
aposentadoria com o pagamento 
da parcela. Imediatamente, a partir 
de avaliação da Assessoria Jurídi-
ca, a ADunicamp emitiu nota, em 
14 de outubro, informando que “a 
cobrança desse valor pela Universi-
dade é ilegal, uma vez que os mes-
mos, além de efetivamente devidos, 
foram recebidos de boa-fé pelos/as 
Docentes. Há ampla jurisprudência 

no sentido da desnecessidade de 
devolução de verbas alimentares re-
cebidas de boa-fé”.
Nova ação – Ainda sobre a ques-
tão do pagamento do extrateto, a 
ADunicamp ajuizou em dezembro 
uma nova ação no TJ-SP (Tribunal 
de Justiça) de São Paulo. Com base 
na ação coletiva de 2014, impetra-
da pela ADunicamp, que garantiu o 
pagamento da parcela extrateto até 
esse ano, a ação pleiteava que a par-
cela continuasse a ser paga. 

INDENIZAÇÃO POR LICENÇA 
PRÊMIO, IMPORTANTE VITÓRIA
Docentes da Unicamp obtiveram 
uma importante vitória, em setem-
bro, quando o juiz Wagner Roby 
Gidaro, da 2° Vara da Fazenda Pú-
blica, deu parecer favorável às ações 
encaminhadas pela ADunicamp, 
pleiteando o pagamento de indeni-
zações aos períodos de licença prê-
mio acumulados até o momento da 

aposentadoria. 
Com a redução, nos últimos anos, de 
concursos públicos para a contrata-
ção de novos/as docentes e reposição 
de aposentados/as, a sobrecarga de 
trabalho impediu que grande núme-
ro de docentes conseguisse usufruir 
das licenças prêmio a que tinham 
direito. Assim, no momento da apo-

sentadoria, a Unicamp os/as obrigava 
a “renunciar” a esses direitos.
O juiz Gidaro entendeu que cabia 
à Unicamp adotar as providencias 
necessárias para assegurar aos/às 
docentes a possibilidade de usufruir 
da licença prêmio enquanto em ati-
vidade, e, por não garantir tal direito, 
deveria indenizar o/a docente. 

FORTALECIMENTO DA ADUNICAMP
E DA ATUAÇÃO SINDICAL

Os ataques sistemáticos aos 
direitos trabalhistas, à Uni-
versidade pública, à ciência 

e aos movimentos sociais aponta-
vam para a urgência no fortaleci-
mento e unidade das organizações 
capazes de se contrapor ao grave 
quadro daquele momento. Assim, 
em 20 de março, com o objetivo de 
fortalecer e ampliar as ações da enti-
dade, a ADunicamp lançou a Cam-
panha de Sindicalização, que se pro-
longou por todo o ano e que apontava 

também para o grave quadro de mu-
danças no mundo do trabalho e da 
Previdência, entre outros temas.
O texto de lançamento da Cam-
panha afirmava a necessidade de 
fortalecimento da atuação sindical 
para avançar na “luta contra a pre-
carização das condições de traba-
lho, a mercantilização do ensino, a 
redução de direitos trabalhistas, as 
perdas salariais, a fragilização do 
Estado democrático de Direito, a 
reforma trabalhista naquilo que afe-

ta os trabalhadores de uma forma 
geral – em sua saúde, em sua segu-
rança, em sua inclusão social”.
O texto defendia o fortalecimento 
da ADunicamp com o objetivo de 
defender a categoria docente “diante 
do poder público e da administração 
central da Universidade” e ampliar “a 
representação dos interesses da cate-
goria em instâncias pertinentes”, e in-
crementar as “ações comunitárias e 
da valorização profissional, o prazer 
da convivência em espaço institucio-

nal de grande relevância em nos-
sa vida, em um conjunto de bene-

fícios e vantagens que decorre do 
interesse coletivo”. 

Foto: Arquivo ADunicamp



outubro - 2020 www.adunicamp.org.br

pág.22 pág.23

DATA-BASE/2019 OCORRE EM 
DIFÍCIL SITUAÇÃO ECONÔMICA E SOCIAL

Diante da complexa situa-
ção pela qual o país passa-
va e dos repetidos ataques 

às Universidades Públicas, a ADu-
nicamp deu início, em março, às 
discussões sobre a Data-Base 2019 
com uma proposta diferente.
Foi criado o programa “Rodas de 
Conversa Pré Data-Base” com ob-
jetivo de discutir diretamente em 
todas as Unidades as estratégias 
e propostas de negociação, assim 
como a situação das Universidades 
na conjuntura nacional daquele 
momento.
No primeiro dos encontros, reali-
zado em 3 de março no Instituto 
de Química, o presidente da ADu-
nicamp, Wagner Romão (IFCH) 
lembrou que os profissionais que 
atuam na Unicamp são “o seu 
principal patrimônio”. “Docen-
tes, pesquisadores, técnico-admi-
nistrativos têm suportado com a 
redução de seus salários reais o 
peso da crise de financiamento 
das Universidades, que tem raízes 
na expansão sem recursos adicio-
nais, nas desonerações do ICMS 
e nas insuficiências financeiras do 

regime previdenciário. E que se 
aprofundou na crise econômica. 
Defender um reajuste digno, que 
recupere as perdas dos últimos 
anos, é defender a permanência da 
qualidade do ensino, da pesquisa 
e da extensão praticadas na Uni-
camp, Unesp e USP”, disse. 
Propostas aprovadas – A primeira 
assembleia geral sobre a Data-Ba-
se, realizada em 25 de março, apro-
vou a Pauta Unificada da Campa-
nha Salarial/2019 apresentada pelo 
Fórum das Seis, mas defendeu a 
inclusão de duas propostas. A pri-
meira sugeriu a inclusão da rein-
vindicação de que o Cruesp reco-
nhecesse as perdas salariais desde 
2015 e firmasse o compromisso 
de um plano de recuperação sa-
larial, com uma parcela inicial de 
7% de reajuste salarial a partir de 
maio/2019. A segunda proposta 
sugeria o enxugamento na pauta 
de reivindicações a ser encami-
nhada pelo Fórum ao Cruesp, para 
que a pauta seja centrada princi-
palmente em três pontos: reajuste 
salarial; defesa das Universidades 
e contra a reforma da previdência.

As propostas foram encaminha-
das na reunião do Fórum das Seis, 
ocorrida no dia seguinte, e aprova-
das.
Mobilização – A próxima assem-
bleia, que ocorreu em 9 de abril, 
aprovou a proposta final do Fó-
rum das Seis. E decidiu constituir 
uma Comissão de Mobilização 
para atuar dentro e fora da Uni-
camp em defesa das Universidades 
Estaduais Paulistas, da liberdade 
acadêmica e contra a reforma da 
Previdência, temas que estavam na 
pauta da Data-Base.
A proposta que havia sido consen-
suada no Fórum apresentou um 
plano de recomposição dos salá-
rios de docentes e técnico-admi-
nistrativos/as da Unicamp, USP e 
Unesp que considerasse as perdas 
desde maio de 2015. Com plano 
de recomposição vinculado aos 
números de arrecadação do ICMS 
e aos recursos dos royalties do pe-
tróleo. A programação também 
deveria iniciar com uma parcela 
de 8% de reajuste no mês de maio, 
para todas as universidades, e mais 
3% para a Unesp, de forma a com-

pensar a perda da isonomia ocor-
rida na Data-Base de 2016.
Para o Ceeteps (Centro Paula Souza) 
a pauta trazia item específico para a 
recomposição das perdas salariais de 
acordo com índices adotados pelo 
Cruesp no período de 1996 a 2017. 
E trazia também pedido de “equi-
paração dos pisos salariais entre os 
servidores técnico-administrativos 
da Unesp, Unicamp, USP e do Ce-
eteps, preservando as estruturas de 
carreira”.
Após reunião final do Fórum das 
Seis para ajuste e consolidação de 
detalhes, realizada na sede da ADu-
nicamp em 11 de abril, a pauta uni-
ficada foi entregue ao reitor Marcelo 
Knobel, então presidente do Cruesp 
(primeira foto abaixo).
Proposta escandalosa – Na primei-
ra reunião de negociação (segunda 
foto abaixo), sob justificativa da 
profunda crise econômica do país 
e alegação de que haveria queda 
da arrecadação do ICMS, o Cruesp 
ofereceu a proposta de reajuste de 
apenas 1,8%, sem reposição de per-
das anteriores. E reajuste zero na 
Unesp, jogando a isonomia no lixo, 

e impondo uma defasagem ainda 
maior com relação aos salários das 
outras Universidades. 
A proposta, considerada “escanda-
losa” por integrantes do Fórum das 
Seis, foi duramente rechaçada nas as-
sembleias de base nas Universidades.
Foi nesse clima e logo depois das 
intensas mobilizações do 15M 
(leia nesta edição) que ocorreu a 
segunda reunião de negociações 
entre Cruesp e Fórum das Seis, em 
16 de maio. O presidente da ADu-
nicamp e presidente do Fórum, 
professor Wagner Romão (IFCH), 
relatou a insatisfação de todas as 
assembleias realizadas, que consi-
deraram insuficiente a proposta de 
reajuste de 1,8%, pois não cobria 
sequer a metade da inflação dos 
últimos 12 meses.
Pequena mudança: 2,2% – Já qua-
se ao final da longa reunião, e após 
um intervalo de apenas cinco mi-
nutos, o presidente do Cruesp vol-
tou com uma nova proposta. De 
acordo com ele, “extrapolando o 
limite do limite possível” o índice 
do aumento subiria de 1,8% para 
2,2% e também seria agendada 
uma nova reunião, em outubro, 
caso a arrecadação do ICMS atin-
gisse ou superasse a previsão de R$ 
108 bilhões prevista pela Secreta-
ria da Fazenda. O reitor Marcelo 
Knobel também apontou para a 
constituição de um Grupo de Tra-
balho entre as partes para propor 
uma política salarial para as Uni-

versidades.  
Knobel considerou que as negocia-
ções estavam encerradas naquele 
momento, mas depois de intensas 
discussões nas quais integrantes do 
Fórum argumentaram que a pro-
posta tinha que ser submetida às 
assembleias de base, foi marcada 
uma nova reunião para 27 de maio.
Mobilização e paralisação – Em 
nova Assembleia geral, no dia 22 
de maio, os/as docentes decidiram 
pelo encaminhamento de uma 
nova proposta ao Cruesp. A pro-
posta, apresentada pela diretoria 
da ADunicamp, mantinha a rei-
vindicação de 8% de reajuste, po-
rém em duas parcelas, a primeira 
de 4,47%, relativa às perdas causa-
das pela inflação no período, a ser 
incorporada imediatamente. E a 
segunda, de 3,53%, relativa à repo-
sição de parte das perdas acumula-
das nos últimos anos, a ser paga a 
partir de outubro. Também houve 
concordância sobre a participação 
do Fórum das Seis no GT Política 
Salarial, proposto pelo Cruesp.
Como o momento era de intensas 
mobilizações no país, em defesa 
da Educação e contra a reforma da 
Previdência, a assembleia decidiu 
também pela paralisação no dia 27 
e a realização de um ato-debate, 
em frente à Reitoria, a partir das 
14h, momento em que ocorreria 
a nova reunião de negociação da 
Data-Base, em São Paulo. Naquele 
dia, ocorreria também mobiliza-

ção nacional em 
defesa da Educa-
ção e contra a re-
forma, e a assem-
bleia decidiu que 
as manifestações 
ocorreriam no 
âmbito interno 
da Unicamp, com 
a realização de 
assembleias e de-
bates nas Unida-
des, em parceria 
com funcioná-
rios/as técnico-
-administrativos, 
que também pa-
ralisariam as ati-
vidades no dia, e 
estudantes.
Intransigência – Os 
debates foram in-
tensos na reunião 
de negociação do 
dia 27. Com apre-
sentação de estudo detalhado, os 
representantes do Fórum das Seis 
mostraram, entre outras coisas, 
que a previsão de arrecadação do 
ICMS para 2019, de R$ 108,2 bi-
lhões era expressivamente superior 
à previsão utilizada pelos técnicos 
do Cruesp (de R$ 107 bi) e que, 
por sinal, era a justificativa usada 
para manter o reajuste de 2,2%. 
Mas os reitores se mantiveram in-
transigentes e repetiram o 2,2% e zero 
para Unesp. Knobel negou intransi-
gência e reafirmou a impossibilidade 
financeira de ir além da proposta. 
O coordenador do Fórum, profes-
sor Romão, afirmou que mesmo 
com as Universidades passando 
por “profundos ataques nesse mo-
mento é lamentável constatar que a 
política dos reitores, de forte arro-
cho salarial, pode levar as catego-
rias a outras formas de reação para 
defender tratamento salarial dig-
no”. Ele propôs nova reunião entre 
as partes, para seguir debatendo a 
questão salarial e os demais pon-
tos da Pauta Unificada 2019. Mas 
o presidente do Cruesp não con-
cordou e deu as negociações por 
encerradas.
Mobilizações sem greve – No dia 
4 de junho, o Consu acabou apro-
vando, por uma margem mínima 

de votos, a proposta de 2,2% de re-
ajuste salarial. A proposta foi apro-
vada por apenas dois votos de dife-
rença, 28 a 26. “Isso mostra como 
a comunidade universitária da 
Unicamp está descontente com os 
2,2%”, avaliou o professor Romão. 
Naquele mesmo dia, à tarde, ocor-
reu a assembleia (terceira foto 
abaixo) que deveria decidir pela 
entrada em greve por tempo in-
determinado. A decisão dos/as 
docentes foi a de reforçar as mobi-
lizações dentro e fora da Universi-
dade em defesa “do ensino público, 
gratuito e socialmente referencia-
do”, ao lado de estudantes e traba-
lhadores técnico-administrativos, 
mas sem aderir à greve. Com rela-
ção à Data-Base, a assembleia deci-
diu aguardar as decisões da próxi-
ma reunião do Fórum das Seis, que 
ocorreria no dia seguinte. 
Mas a reunião do Fórum não apre-
sentou novidades sobre o tema. 
Em resposta ao pedido de reaber-
tura de negociações, inclusive para 
discussão das pautas específicas e a 
abertura dos grupos de trabalho, o 
Cruesp respondera que já estavam 
agendadas novas reuniões a partir 
de outubro e que os encontros se-
riam desnecessários naquele mo-
mento. E assunto encerrado.   

Fotos: Arquivo ADunicamp
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UNIVERSIDADES PARAM NO 
#15M QUE AGITOU O PAÍS

No dia 15 de maio, o 15M, dia 
da “Greve Nacional da Edu-
cação”, mais de um milhão de 

pessoas dos mais diversos segmentos da 
sociedade saíram às ruas em quase 200 
cidades de todo o Brasil, empunhando 
faixas e bandeiras em defesa da Educa-
ção e contra a reforma da Previdência. O 
estopim foi o corte de recursos da educa-
ção pública, desde o ensino básico até as 
universidades federais, que tiveram re-
duzidas em 30% suas verbas de custeio e 
investimento. A reforma da Previdência 
também esteve no centro dos protestos. 

As universidades estaduais paulistas pa-
raram quase que totalmente no 15M e 
muitas ETECs e FATECs do Centro Pau-
la Souza também aderiram à paralisação, 
assim como ocorreu massivamente nas 
escolas da rede estadual.
Grandes atos aconteceram em todo o 
país. No estado de São Paulo, centenas 
de municípios registraram manifesta-
ções, muitas delas grandiosas. Milhares 
de pessoas ocuparam as ruas centrais de 
Campinas e, na capital, um grande ato 
reuniu cerca de 350 mil pessoas na Ave-
nida Paulista.

NO DIA DE PROTESTO EM 
DEFESA DA EDUCAÇÃO,  
A CIÊNCIA VAI À PRAÇA

Centenas de pessoas acom-
panharam, em 13 de agos-
to as aulas públicas, rodas 

de conversa e exposições de traba-
lhos científicos e culturais realiza-
dos durante toda a tarde no Largo 
do Rosário. O Ciência na Praça fez 
parte do “Dia de Protesto em De-
fesa da Educação e da Universida-
de Pública” que teve manifestações 
e passeatas em todas as principais 
cidades do país contra os cortes do 
governo Jair Bolsonaro na educa-
ção e na ciência e também contra a 
reforma da Previdência.
Em Campinas, com a participa-
ção de professores e estudantes da 
Unicamp e de escolas secundarias, 
as manifestações organizadas pe-

las principais centrais sindicais e 
por entidades da sociedade civil 
ocorreram no mesmo Largo do 
Rosário e reuniram mais de mil 
pessoas.
Durante as aulas públicas e a ma-
nifestação, a ADunicamp distri-
buiu para a população diversos 
materiais impressos, com infor-
mações sobre a importância da 
universidade, da ciência e do ensi-
no públicos.
“Foi um dia especial de manifesta-
ções. A Universidade tem sofrido 
severos ataques em sua autonomia 
e há mesmo risco na sobrevivên-
cia de algumas Federais e de novos 
campi das Paulistas, que tiveram 
expansão significativa nos últimos 

anos. Conquistar visibilidade pú-
blica e apoios na sociedade e no 
meio político é fundamental para 

reverter esta situação”, avaliou o 
presidente da ADunicamp, profes-
sor Wagner Romão.
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ASSEMBLEIA HISTÓRICA DA UNICAMP 
EM DEFESA DA EDUCAÇÃO E PESQUISA

A ADunicamp apoiou des-
de o início e subscreveu o 
pedido de convocação, en-

tregue à Reitoria em setembro, de 
uma Assembleia Universitária Ex-
traordinária (foto acima) propos-
ta pela representação discente da 
pós-graduação no Conselho Uni-
versitário e que foi assinada tam-
bém por dezenas de entidades de 
representação de estudantes e téc-
nico-administrativos da Unicamp.
Embora prevista nos estatutos da 
Unicamp, a Assembleia Universi-
tária Extraordinária nunca havia 
sido convocada nos 53 anos de 
existência da Universidade. A mo-
tivação era a insegurança causada 
pelos cortes e contingenciamentos 
nas áreas de educação, ciência e 

tecnologia, promovidos pelo Go-
verno Federal, afetando direta-
mente a Unicamp, Unesp e USP. 
E também decisões do governo 
paulista que colocariam em risco 
a autonomia de gestão financeira e 
administrativa das Universidades 
públicas.
O reitor Marcelo Knobel acatou o 
pedido e a convocação foi aprova-
da pelo Conselho Universitário em 
24 de setembro, com data estipula-
da para ocorrer em 15 de outubro.
Mobilização histórica – Mais de 
oito mil pessoas responderam 
à convocação e lotaram pátio e 
corredores do Ciclo Básico para 
acompanhar a assembleia. As enti-
dades representativas da comuni-
dade acadêmica da Unicamp, entre 

elas a ADunicamp, apresentaram 
uma Moção à Sociedade em defesa 
da ciência, educação e autonomia 
das universidades públicas, que foi 
votada e aprovada por aclamação e 
longamente aplaudida pelos parti-
cipantes da assembleia.
“A comunidade acadêmica da 
Unicamp manifesta sua indigna-
ção diante dos reiterados ataques 
contra a educação e a ciência per-
petrados no Brasil nos últimos 
meses, e conclama a sociedade a 
unir-se em defesa da universidade 
pública gratuita, laica, socialmente 
referenciada e de qualidade. Neste 
momento preocupante da história 
nacional, caracterizado por uma 
crise econômica e política sem 
precedentes, é vital que as univer-

sidades públicas reafirmem seu 
valor e ressaltem a importância da 
autonomia para o cumprimento 
de sua missão”, assinala a moção.
Os números apontados pelo reitor 
Marcelo Knobel durante a assem-
bleia eram alarmantes: o CNPq 
registrava no ano um déficit de R$ 
330 milhões, a Capes, de R$ 800 
milhões, e a Finep estava parali-
sada pela falta de recursos neces-
sários para honrar compromissos 
assumidos.
O presidente da ADunicamp, pro-
fessor Wagner Romão (IFCH) e a 
professora e diretora da ADunicamp 
Edwiges Morato (IEL) falaram em 
nome da entidade e em defesa da 
Universidade pública, gratuita e so-
cialmente referenciada.

Foto: Arquivo ADunicamp

Fotos: Arquivo ADunicamp

Foto: Arquivo ADunicamp
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ADUNICAMP NA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA
Confira a integra da intervenção do professor Wagner Romão (IFCH) 
e da professora Edwiges Morato (IEL) (foto ao lado), em nome da ADunicamp

Neste dia 15 de outubro, quando se come-
mora o dia do professor, vale o ensinamento 
de um dos maiores mestres que esta Uni-
versidade conheceu: Paulo Freire. O mes-
tre deu régua e compasso para o sentido e 
o alcance das ações pedagógica, científica, 
social e política enfeixadas no trabalho do 
professor: ‘É preciso ter esperança. Mas tem 
de ser esperança do verbo esperançar. Por que 
isso? Por que tem gente que tem esperança 
do verbo esperar. Esperança do verbo esperar 
não é esperança, é espera (…) Já esperançar 
é ir atrás, é se juntar, é não desistir. É ser ca-
paz de recusar aquilo que apodrece a nossa 
capacidade de integridade e a nossa fé ativa 
nas obras.  Esperança é a capacidade de olhar 
e reagir àquilo que parece não ter saída. Por 
isso, é muito diferente de esperar; temos mes-
mo é de esperançar!’
Vale notar que duas ideias associadas a essa 
compreensão de esperança, sem as quais o 
homem não evoluiu na filogênese, sem as 
quais o homem praticamente não levanta da 
cama toda manhã e sem as quais não surge o 
inesperado (para lembrar aqui o poeta Mu-
rilo Mendes) e nem a mudança: são as ideias 
de luta e a de ação conjunta!
Por que lutar? Por que lutarmos juntos? 
Por que lutar pela Universidade Pública e 
pela Unicamp? Não apenas por suas virtu-
des, aqui já apresentadas nas falas que nos 
antecederam. Mas sobretudo por aquilo 
que ela pode ainda vir a ser!
Os governos de plantão têm apresentado à so-
ciedade, com seus Future-ses (como se pensar 
o futuro fosse uma ação individual oportunis-
ta e “empreendedora”!) ou com suas Universi-
dades Virtuais (como se as trocas presenciais 
entre professor e estudante pudessem ser pres-
cindidas!) uma outra coisa, que sequer pode 
ser chamada de Universidade!
Estamos plenamente satisfeitos com o que a 
Unicamp é hoje? Por certo que não! Mas, sa-
bemos que as bases estão lançadas para que ela 
seja muito melhor, muito mais inclusiva, mui-
to mais gratuita (ênfase!), muito mais atuante 
na sua comunidade do entorno – Campinas e 
região -, muito mais transformadora de nossa 
realidade, muito mais comprometida com o 

rompimento das cruéis desi-
gualdades que permanecem 
entre nós!
Desigualdades essas que 
nos separam e nos impe-
dem de construirmos jun-
tos a Universidade de nos-
sos sonhos e a sociedade 
de nossos sonhos!
Na Universidade dos nos-
sos sonhos – que cons-
truímos a partir de nossa 
Unicamp como ela é hoje 
– professores e funcioná-
rios recebem justos salá-
rios por seu trabalho!
Na Universidade dos nos-
sos sonhos, há carreira 
bem estruturada, não há 
arrocho salarial, não há 
terceirização e precariza-
ção do trabalho, há respei-
to aos direitos trabalhistas! 
Há segurança de seus tra-
balhadores para que possamos desenvolver 
plenamente nossas capacidades no ensino, 
na pesquisa e na extensão!
Há liberdade do aprender e do ensinar! Há es-
paço para a pesquisa básica e para a invenção! 
Há compromisso com a democracia e com a 
busca da verdade!
Estes desejos, estes sonhos, têm sido a ins-
piração da ADunicamp ao longo destes 
mais de 40 anos de existência! E a socie-
dade brasileira e a comunidade universi-
tária podem ficar certos de que estaremos 
prontos a continuar a defender e, mais 
que isso, a trabalhar juntos para que esta 
Universidade dos nossos sonhos se torne 
realidade, a cada dia!
Do que defendemos a Unicamp? Da sombra 
do obscurantismo e do conservadorismo, 
por certo. Mas também do subfinanciamento 
e da negligência do Estado, do proselitismo 
político, do arrocho salarial, da exclusão de 
categorias de cidadãos brasileiros, das más 
condições de trabalho, da lógica empresarial 
que compromete o equilíbrio de suas ativi-
dades fim e de seu compromisso com o in-

teresse público emancipador, democrático e 
socialmente referenciado.
Nesse contexto, qual o papel da ADunicamp? 
O seu papel tem sido, historicamente, de de-
fesa intransigente da universidade, educação 
e ciência públicas! Isso, ao lado da comuni-
dade universitária, em conjunto com outros 
sindicatos docentes, associações de classe e 
movimentos sociais.
Neste dia particular na vida da Universida-
de, dia em que voltamos a juntar forças, es-
peranças e lutas para defender a integridade 
das condições da vida universitária em seus 
muitos aspectos, a Associação de Professores 
da Unicamp celebra este ato – a Assembleia 
Unificada – porque o sentido da qualidade 
da vida associada passa pelo reconhecimen-
to da centralidade do papel do professor na 
aventura humana de construir e comparti-
lhar conhecimento.

Viva o professor brasileiro!
Um viva aos estudantes e aos que trabalham 
nas instituições de ensino e pesquisa brasileiros!
Que viva a Universidade Pública Brasileira!”

POLÍTICA DE INOVAÇÃO
INCLUI EMENDAS DA 
ADUNICAMP

AADunicamp participou 
do processo de debate 
em torno da Política de 

Inovação da Universidade. Em 18 
de novembro, atendendo a convi-
te da Diretoria da ADunicamp, o 
diretor-executivo da Agência de 
Inovação Inova Unicamp, o pro-
fessor Newton Frateschi, esteve no 
auditório, com transmissão online, 
para apresentar a proposta da Po-
lítica de Inovação, elaborada pela 
Inova. Posteriormente, os profes-
sores Wagner Romão (IFCH, pre-
sidente da ADunicamp) e Renato 
Dagnino (IG) publicaram um ar-
tigo apontando dúvidas e limites a 
respeito do documento proposto 
pela Agência. 
Além de fomentar a participação 
da comunidade interna nesse pro-
cesso, a ADunicamp apresentou 
propostas de emendas com o in-

tuito a agregar ações no campo da 
economia solidária e para a produ-
ção de políticas públicas. 
A Política de Inovação da Uni-
camp foi aprovada pelo CONSU 
no dia 26 de novembro, com a in-
clusão das sugestões apresentadas 
pela ADunicamp em relação ao 
Regime de Dedicação Integral à 
Docência e à Pesquisa, enquanto 
principal regime da carreira do-
cente na Unicamp, e à criação de 
dois Grupos de Trabalho. Um de-
les com a finalidade de realizar es-
tudos e análises do espaço econô-
mico-produtivo local e nacional, 
para identificação de demandas 
a projetos de economia solidária. 
Outro, para analisar as ações já 
existentes na Universidade na in-
terface com os poderes públicos 
(Estado) e propor ações para seu 
fortalecimento.

Com o objetivo de ampliar a co-
municação com a comunidade e 
com diferentes setores da socie-
dade, a ADunicamp realizou em 
seu auditório, em abril, o 2° En-
contro de Blogueir@s e Ativistas 
Digitais de Campinas e Região. 
Com a participação de centenas 
de pessoas, presencialmente e on-
line, o encontro reuniu estudiosos 
e militantes da comunicação vir-
tual no Brasil e foi organizado em 
parceria com o Centro de Estudos 
da Mídia Independente Barão de 
Itararé, da plataforma colaborati-
va Carta Campinas e do MCTP 
(Movimento pela Ciência e Tec-
nologia Pública), organização que 
reúne 15 entidades ligadas à ciên-
cia, tecnologia e ensino.
Nas redes sociais – A ADunicamp 
reforçou, ao longo de todo o ano, 
a estratégia delineada desde o iní-
cio da atual gestão de multiplicar 
e fortalecer ações de comunicação 
nas redes sociais, nas mídias inde-
pendentes e nas tradicionais com 
a produção de vídeos e conteúdos 

sobre as ações da entidade e análi-
ses e reflexões sobre temas da atu-
alidade produzidos por seus asso-
ciados (disponibilizadas na seção 
“Opinião” - http://adunicamp.org.
br/novosite/category/artigo/). Esse 
fortalecimento se deu paralela-
mente à preocupação com a qua-
lidade da comunicação interna, 
com os associados e os membros 
da comunidade da Unicamp. A 
ADunicamp tem investido conti-
nuadamente no aperfeiçoamento 
de seus sistemas de comunicação 
ao aprimorar a ontologia das re-
des sociais da Associação (sites, 
facebook, podcast, etc.), bem 
como se abrir a novas tecnologias 
de comunicação ( como o Apli-
cativo ADunicamp) e a preocu-
pação com a recepção social dos 
temas concernentes à pesquisa, 
ensino e extensão universitárias, 
bem como no ensino superior, 
bem como à sua recepção social, 
foco do clipping semanal enviado 
por e-mail aos associados e dispo-
nibilizados nas redes da entidade.

ENCONTRO DE BLOGUEIR@S 
E ATIVISTAS DIGITAIS

OBSERVATÓRIO DO CONHECIMENTO
A ADunicamp passou a integrar, 

a partir de março, o Observa-
tório do Conhecimento, uma 

rede nacional de entidades unidas em 
defesa da universidade pública, gratuita 
e de qualidade, da liberdade acadêmica 
e da ciência e tecnologia públicas.
De acordo com dados do Observató-
rio, a estrutura brasileira de produção 
do conhecimento perdeu R$ 38,7 bi-
lhões em cinco anos. O maior corte (R$ 
5 bi) havia sido registrado no período 
2018-2019. Os cortes afetam sobretu-
do as agências de fomento e suporte à 
pesquisa como a Capes (Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ní-
vel Superior) e o CNPq (Conselho de 

Desenvolvimento Científico e Tecno-
lógico). Desde 2016, os orçamentos 
empenhados da Capes e do CNPq têm 
sido reduzidos drasticamente.
O Observatório do Conhecimento, além 
de realizar estudos sobre o tamanho e os 
efeitos desses cortes, promoveu em 2019 
ações de mobilização, denuncia e união 
de entidades e autoridades em defesa da 
Ciência e Tecnologia Pública. 
A ADunicamp, representada pelo seu 
presidente professor Wagner Romão 
(IFCH), integrou a mesa que coorde-
nou o lançamento do Observatório, na 
Câmara dos Deputados em Brasília, 
com a participação e apoio de deputa-
dos federais de vários partidos. 

Após o lançamento do Observatório do Conhecimento na Câmara Federal e reuniões de trabalho em 
Brasília, professores foram barrados na porta do MEC quando tentavam entregar o Troféu Cortando o 

Futuro ao ministro da Educação.

Foto: Arquivo ADunicamp

Foto: Arquivo Observatório do Conhecimento
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CPI DAS UNIVERSIDADES PAULISTAS

A CPI das Universidades ins-
talada em abril na ALESP 
(Assembleia Legislativa do 

Estado de São Paulo) iniciou com 
acusações infundadas e ataques pe-
sados de alguns deputados/as ali-
nhados/as com a base política seja 
do governo federal, seja do governo 
estadual às universidades públicas 
paulistas. Após muitos vexames e 
demonstrações de desprezo pela 
pesquisa e pela educação superior, 
a CPI foi encerrada em novembro, 
180 dias depois de sua implemen-
tação, sem comprovação nenhuma 
das acusações iniciais.
A CPI foi instalada por meio de 
uma manobra da base do gover-
nador João Doria na Assembleia 
Legislativa com o objetivo de evi-
tar que outra CPI fosse instalada 
para investigar a DERSA, empresa 
do governo paulista que teve seu 
ex-diretor Paulo Vieira de Souza 
preso sob acusação de peculato e 
formação de quadrilha.  
Foram realizadas dezenas de reuni-
ões, com representação da ADuni-
camp e do Fórum das Seis sempre 
presentes, nas quais compareceram 
reitores, ex-reitores, pró-reitores, 
presidentes de fundações, represen-
tantes do TCE (Tribunal de Contas 
do Estado), entre outros. “As sessões 
foram cercadas de polêmicas, com 
demonstrações de desconhecimen-
to e arrogância sobre o que são estas 
instituições, o papel que cumprem e 
os seus reais problemas”, resumiu o 
boletim do Fórum das Seis, divulga-
do em novembro, com um balanço 
do resultado da CPI.
Num momento em que os ataques 
às universidades públicas foram pe-
sados, o próprio presidente da CPI 
Wellington Moura (Republicanos) 
chegou a afirmar que um dos obje-
tivos da comissão seria o de “ana-
lisar como as questões ideológicas 
estão implicando no orçamento”. 
Mais tarde ele negou esse objetivo, 
mas falas como esta foram frequen-

tes nos debates e questionamentos 
apresentados por deputados/as ali-
nhados ao governo estadual.
Na esteira do ‘Future-se’ – Na estei-
ra dos acontecimentos do cenário 
federal – com o governo Bolsonaro 
e seu então ministro da Educação, 
Abraham Weintraub, elegendo as 
universidades federais e os órgãos 
de fomento à pesquisa (Capes, 
CNPq e outros) como alvo de cor-
tes de verbas e calúnias ideológicas 
– a CPI das Universidades trouxe 
para o cenário paulista a tentativa 
de “enquadrar” Unesp, Unicamp e 
USP às propostas consolidadas do 
projeto “Future-se”, proposto pelo 
governo Federal e que propunha a 
redução do financiamento público, 
abertura aos investimentos priva-
dos, intimidações aos movimentos 
sindical e estudantil. Em diversos 
momentos, a autonomia univer-
sitária colocava-se como o grande 
mal das universidades. 
Desgaste – O Fórum das Seis 
acompanhou todas as reuniões, 
estabelecendo contato sistemático 
com os/as deputados/as, especial-
mente aqueles que se colocaram 
em defesa das universidades, for-
necendo-lhes subsídios e sugerin-
do abordagens para uma melhor 
atuação na CPI.

Com o passar do tempo, e diante 
dos números e depoimentos con-
tundentes que foram apresentados 
em defesa das universidades pú-
blicas, a própria base governista 
dividiu-se e o argumento de co-
notação ideológica perdeu força. 
A atmosfera ideológica havia sido 
pesada no início, como ocorreu, 
por exemplo, durante o depoimen-
to do reitor da Unicamp, professor 
Marcelo Knobel, em 26 de junho. 
O reitor fizera uma longa exposi-
ção sobre a crise de financiamen-
to vivida pelas três universidades, 
lembrou que a expansão de cam-
pi e cursos a partir do início dos 
anos 2000 não veio acompanhada 
de recursos perenes, embora hou-
vesse promessas formais do en-
tão governador Geraldo Alckmin 
– de aumento de 0,05% do ICMS 
Quota-Parte do Estado, no caso 
da criação do campus de Limeira. 
Mas a principal indagação a ele, 
feita pela relatora da CPI, deputada 
Valéria Bolsonaro (PSL) foi sobre 
um suposto “excesso” de pesquisas 
na Unicamp sobre a questão do 
aborto. Knobel respondeu que isso 
era excelente, pois mostrava que a 
Universidade “estava preocupada 
com um dos maiores problemas 
de saúde pública no país”.   

O relatório final mencionou sem 
apresentar provas cabais que a 
CPI havia encontrado “uma sé-
rie de indícios de irregularidades, 
omissões e hipotético mau uso do 
dinheiro público na gestão admi-
nistrativa e financeira das universi-
dades públicas paulistas”, apontan-
do caminhos para a privatização 
e a entrada de capital privado em 
setores das universidades. E tam-
bém não tocou num ponto central 
proposto nos debates pelo Fórum 
das Seis, que é a real origem da 
crise de financiamento nas Uni-
versidades paulistas. Isso fez com 
que um grupo de deputados/as de 
oposição aprovassem um relatório 
em separado que questionava pon-
tos como esses do relatório oficial.
O sentido privatista da CPI, base 
de toda a campanha para desmo-
ralizar esse importante patrimônio 
público, as universidades estadu-
ais, ficou mais explícito. Derrotada 
mais uma vez, a investida contra o 
interesse público se voltaria contra 
o ensino superior e outras institui-
ções públicas em outras ocasiões, 
como se verá mais adiante. E no-
vamente a ADunicamp, ao lado de 
outras entidades, se perfilou em 
defesa da universidade e do inte-
resse público.

Membros da Diretoria da ADunicamp, das demais entidades que compõem o Fórum e estudanetes das três Universidades Estaduais  
Paulistas acompaham a Reunião da CPI das Universidades realizada na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP)   

Em 2019 a educação brasi-
leira foi duramente ataca-
da também por um outro 

projeto nefasto vindo do Gover-
no Federal. O chamado “Future-
-se” foi apresentado em julho, em 
meio a uma sucessão de ataques 
na tentativa de desmoralizar as 
IFES (Instituições Federais de 
Ensino Superior), em meio ao 
que chamou-se então de “guer-
ra cultural-ideológica” na qual 
estava envolvido até o pescoço o 
próprio ministro da Educação na 
época, Abraham Weintraub.
Também participaram do debate 
(foto ao lado), que foi transmiti-
do ao vivo pela internet, as pro-
fessoras Margarida Salomão, ex-
-reitora da Universidade Federal 
de Juiz de Fora (MG), deputada 
federal e coordenadora da Frente 
Parlamentar Mista pela Valoriza-
ção das Universidades Federais; 
e Maria Carlotto, professora da 
Universidade Federal do ABC. 
O governo Bolsonaro acabara de 
anunciar cortes elevados e con-
tingenciamentos dos orçamentos 
das IFES (em média, 30%), crian-
do uma situação dramática para 
o funcionamento dessas univer-
sidades.
Embora o Future-se caísse cada 
vez mais em descrédito, uma vez 
que foi amplamente rejeitado por 
toda a comunidade acadêmica, os 
ataques continuavam. Em 19 de 
setembro, a ADunicamp promo-
veu o debate “Future-se: objetivos 
do Governo Federal e os impac-
tos no ensino superior brasileiro”. 
A professora Edwiges Morato 
(IEL), diretora da ADunicamp e 
coordenadora do debate apon-
tou a importância de discutir a 
questão no âmbito de todas as 
universidades públicas. O Futu-
re-se, afirmou ela, apresenta sé-
rios riscos “para a manutenção 
do ensino público de qualidade 

FUTURE-SE. UM PROJETO 
DESACREDITADO

e a autonomia universitária, para 
a preservação dos princípios de-
mocráticos das instituições de 
educação e pesquisa e da própria 
soberania nacional”.
Uma das principais conclusões 
do debate foi a de que, mesmo 
que o Future-se já estivesse prati-
camente morto àquela altura, ele 
precisava ser discutido e destrin-
chado, pois revelava as propostas 
e a ideologia das forças neolibe-
rais hoje instaladas no comando 
da educação pública dentro do 
Governo Federal e de alguns go-
vernos estaduais.
Para as debatedoras, o Future-se 
indicava claramente a proposta 
do desmonte que as forças con-
servadoras estavam dispostas a 
realizar no ensino e na pesquisa 
brasileira ao longo do Governo 
de Jair Bolsonaro.
Escola cívico-militar – A tal 
“guerra cultural-ideológica” pro-
vocou uma outra teratologia pe-
dagógica em 2019, com o lança-
mento pelo governo Bolsonaro, 
em 4 de setembro, do chamado 
“Programa Nacional das Escolas 
Cívico-Militares”. 
A proposta de militarização das 
escolas públicas passou a ser du-

ramente combatida por especia-
listas da área de educação. Assim 
que o prefeito de Campinas Jonas 
Donizette (PTB), sem qualquer 
consulta às instâncias educativas 
cabíveis, decidiu colocar a cidade 
entre os municípios interessados 
em receber o programa, entida-
des se mobilizaram para questio-
nar o projeto.
A ADunicamp foi uma das sig-
natárias do “Manifesto em defesa 
da escola pública, democrática, 
gratuita, laica, de gestão pública 
e em repúdio à militarização das 
escolas públicas em Campinas”, 
lançado em 28 de novembro, que 
reuniu um grande número de 
instituições, entidades e nomes 
ligados à educação e à sociedade 
em geral.
O manifesto afirma que a edu-
cação deve ser “um espaço de 
vivência criativa, construção de-
mocrática e de acesso aos conhe-
cimentos historicamente produ-
zidos” e baseada no “conjunto das 
normativas que regula a educa-
ção pública, como a Constituição 
Brasileira de 1988, a LDB (Lei de 
Diretrizes e Bases) e o PNE (Pla-
no Nacional da Educação)”.
“O fato de se tratar de uma escola 

EM DEFESA 
DA ESCOLA  
SEM  CENSURA
Embora o projeto de lei da 
suposta “Escola Sem Partido” 
tivesse sido reprovado pela 
Legislatura Federal de 2018, 
projeto semelhante foi 
reapresentado, no início de 
2019, pelo deputado federal 
Flávio Bolsonaro (PSC-SP) 
para uma Câmara Federal 
fortemente influenciada pela 
bancada ligada a questões 
religiosas. 
Assim, em fevereiro, a 
ADunicamp e dezenas de 
entidades ligadas à educação 
e a diferentes segmentos da 
sociedade civil organizada 
lançaram o “Manifesto 
em Defesa da Escola Sem 
Censura”, mostrando os 
efeitos nefastos para a 
educação que o tal “Escola 
Sem Partido” propunha. O 
manifesto foi lançado em um 
ato em frente à Escola Carlos 
Gomes, em Campinas.  
O Boletim Especial “Escola 
Sem Partido propõe 
institucionalizar censura 
e perseguições na sala 
de aula”, publicado pela 
ADunicamp no final de 2018, 
foi amplamente distribuido 
durante o ato e passou a ser 
uma importante fonte de 
consulta para que professores 
e estudantes de diferentes 
níveis se aprofundassem sobre 
o tema.  

pública (responsabilidade do Estado), e não 
privada, impõe ao Executivo a necessidade 
de alinhamento às normas previstas na le-
gislação e suas diretrizes já elaboradas à luz 
de processos democráticos”, pontua o docu-
mento.

Foto: Arquivo Fórum das Seis

Foto: Arquivo ADunicamp
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O PROJETO NEOLIBERAL E OS 
ATAQUES À UNIVERSIDADE 
PÚBLICA, À CIÊNCIA E À 
EDUCAÇÃO

Ampliando sua política de tra-
zer docentes, cientistas e pes-
quisadores para apresentar e 

debater com a comunidade acadêmi-
ca e a sociedade em geral os temas 
relevantes da conjuntura brasileira, 
a ADunicamp publicou, em novem-
bro, o Boletim Especial intitulado 
“O Projeto Neoliberal e os Ataques 
à Universidade Pública, à Ciência e à 
Educação”.
No texto de apresentação do Bole-
tim, a professora Edwiges Morato 
(IEL) afirmou que “não é de hoje 
que o Brasil tem sido visto como um 
‘campo de provas’ de um projeto neo-
liberal conservador, autoritário e an-
tinacional. O Golpe de 2016 e a refor-
ma trabalhista (que fragiliza direitos 
trabalhistas, salários, condições labo-
rais), bem como a Emenda Constitu-
cional 95 (que congelou gastos do Es-
tado em áreas essenciais como Saúde 
e Educação), eventos ocorridos ainda 

no Governo Temer, não desmentem 
essa tese. Muito pelo contrário”.
De acordo com a professora, os ata-
ques neoliberais contra as Universi-
dades públicas eram ataques diretos 
“à Ciência, à Saúde e à Educação, 
pilares de qualquer possibilidade de 
inserção do Brasil na chamada so-
ciedade do conhecimento, da tecno-
logia, do bem-estar e da informação, 
em suas muitas formas”.
A professora Edwiges relatou os estra-
gos e desmontes recentes nos direitos 
trabalhistas feitos pelas políticas neo-
liberais ao redor do mundo e apontou 
que a “precarização do trabalho do-
cente, do pesquisador e do cientista, 
agudizada pela Reforma da Previdên-
cia já aprovada no Senado, é um de-
rivado do projeto neoliberal ancorado 
na fragilização dos direitos trabalhis-
tas, na ‘uberização’ do trabalho”.
O Boletim, assim como os demais 
produzidos pela ADunicamp, foi 

lançado com um 
debate transmiti-
do ao vivo com a 
participação dos 
autores.  
Temas e autores 
– Os temas e au-
tores do Boletim 
Especial foram os seguintes (tirando 
os dois casos com as indicações cita-
das, todos/as demais autores são do-
centes da Unicamp):  
Neoliberalismo Populismo, por Ci-
cero Araújo, professor da Faculdade 
de Filosofia, Letras e Ciências Huma-
nas (FFLCH/USP)
Os mitos da Reforma da Previdên-
cia e o aumento da pobreza na ve-
lhice, por Pedro Paulo Zahluth Bas-
tos (IE).
Future-se e o aporte de recursos de 
empresas, por Renato Dagnino (IG); 
Wagner Romão (IFCH), então pre-
sidente da ADunicamp; e Rogério 

Bezerra, do MCTP (Movimento pela 
Ciência e Tecnologia Pública).
Sobre Ciência e Dependência, pelos 
professores J. M. Martínez, (IMECC); 
R. Dahab (IC); e C. N. Campos (IC).
NÃO à desumanização das ciên-
cias humanas, por Eleonora Albano 
(IEL)
Juventude em risco ante o cerco 
conservador à escola pública, por 
Nora Krawczyk (FE); e Dirce Zan 
(FE).
O contributo de Paulo Freire para a 
Educação e o contraponto do Pro-
jeto Escola Sem Partido, Débora 
Mazza (FE).

A ADunicamp foi escolhida, em 
eleições realizadas em dezembro, 
para integrar o Comdema (Con-

selho Municipal do Meio Ambiente) na 
condição de membro titular representan-
te do segmento “sindicato de trabalhado-
res com sede em Campinas”.
Os representantes da ADunicamp passa-
ram a ser os professores Jefferson Picanço 

(IG-titular), Raul Reis (IG-primeiro su-
plente) e o presidente da entidade Wag-
ner Romão (IFCH-segundo suplente).
No Conselho são discutidos temas rela-
cionados à gestão ambiental municipal, 
como a gestão de resíduos e recursos 
hídricos, arborização urbana, uso e ocu-
pação do solo, poluição sonora, poluição 
visual e saneamento básico, entre outros.

adunicamp no comdema
PESQUISADORES/AS QUEREM QUE A ADUNICAMP OS/AS REPRESENTE
Os/as pesquisadores/as da Universidade formali-
zaram o interesse em ter a ADunicamp como en-
tidade representativa, por meio de uma carta en-
caminhada em agosto. No documento, subscrito 
por mais de 50 pesquisadores/as da Universidade, 

foram apresentadas as justificativas da demanda da 
categoria que conta com mais de 90 pesquisadores/
as vinculados/as aos 21 Centros e Núcleos Inter-
disciplinares de Pesquisa do sistema Cocen.
A ADunicamp fez a consulta sobre a demanda 

ao Andes-SN, que sinalizou positivamente 
e, conforme o regimento da Associação, a 
questão precisa ser encaminhada em uma 
Assembleia e posteriormente ser objeto de 
uma consulta aos/às associados/as.

REFORMAS RENOVAM A SEDE DA ADUNICAMP

Uma série de obras de 
manutenção, refor-
mas e adequações 

foram realizadas ao longo do 
ano na sede da ADunicamp. 
Algumas delas foram volta-
das apenas à reposição, que já 
se fazia necessária, de equipa-
mentos e peças. 
Entre as peças trocadas, es-
tavam os pisos internos da 
sede, já desgastados. Embora 
fossem pisos de alta resistên-
cia e durabilidade, ainda não 
haviam sido substituídos des-
de a construção da sede, em 
1996. Os carpetes do auditó-
rio, também muito desgasta-
dos e já de difícil limpeza, fo-
ram totalmente substituídos. 
Os banheiros externos e do 
auditório foram reformados, 
com adequação para defi-
cientes e com a mudança na 
disposição de algumas peças 
e a substituição de outras que 
já começavam a se deteriorar. 
A pintura de todas as paredes 
externas do prédio do Res-
taurante da ADu também foi 
uma importante obra de ma-
nutenção, assim como a rea-
dequação da Sala Multiuso.
“Outra mudança importante 
foi a aquisição de um con-

tainer de 8×2 metros (foto 
acima), instalado na área ex-
terna, nos fundos do auditó-
rio, em um espaço do quin-
tal que não era utilizado. Ali 
são guardados agora todos 

os equipamentos de manu-
tenção”, relata o diretor Ad-
ministrativo da ADunicamp 
e responsável pelas obras, 
professor Edson Joaquim dos 
Santos (COTUCA).

NOVOS CONVÊNIOS  
E PARCERIAS 

Três novas parcerias foram firmadas, as-
sim como várias negociações iniciadas 
pelo Departamento de Convênios da 

ADunicamp, com o objetivo de ampliar os be-
nefícios aos/as associados/as.
Os convênios com a Credbon Seguros e com 
a VipCenter Foto e Ótica garantem descontos 
especiais e a parceria com o Clube Telecamp 
passou a oferecer uma nova opção de lazer e 
bem-estar para associados/as e familiares.  
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CULTURA, EVENTOS  
E ENCONTROS

A estrutura física da ADu-
nicamp, que recebeu nos 
últimos dois anos várias 

reformas e adaptações continuou 
a ser amplamente utilizada para a 
realização de atividades culturais e 
eventos que propiciam o encontro, 
a interação e o debate entre sindi-
calizados/as. 
Os eventos das quartas-feiras, que 
antes eram voltadas exclusiva-
mente para exibições do Cineclu-
be ADunicamp, foram ampliados 
com a realização de diversas ati-
vidades culturais, peças de teatro, 
apresentações musicais e filmes. 
O “Chá da ADu”, antes realizado 
às terças-feiras no restaurante da 
sede, passou a ser realizado tam-
bém 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, também recebeu regu-
larmente reuniões para debates, 
palestras e outros encontros suge-
ridos pelos/as sindicalizados/as.
Foi ampla a diversidade de even-
tos apresentados ao longo do ano, 
sempre prestigiados pela comuni-
dade. Entre eles: 
- Na Ozzetti e o Duo Sagawa-Gal-
vao Interpretam Dominguinhos e 
Anastacia.
- Apresentação, com debate, dos 
filmes: “O Mestre e o Divino”, 
“Fukushima 5 Dias Decisivos”, 
“Nostalgia da Luz de Patrício 
Guzman”, “A Uberização do Tra-
balho”, “Jango, como, quando e 
porque se depõe um presidente”, 
entre muitos outros.
- Realização do “Baile Anos 60” 
na sede da ADunicamp.
- Apresentação da peça de teatro 
“Paulo Freire, o Andarilho da 
Utopia”.

2020
Mesmo com a chegada explosiva da pandemia 
da Covid-19 no Brasil, que evidenciou cada 
dia mais a importância da ciência, das uni-
versidades, da pesquisa e da saúde públicas, os 
ataques que vinham sendo desfechados contra 
os serviços públicos em 2018 e 2019 seguiram 
fortes em 2020. E com o agravante do isola-
mento social, a partir de março, que provocou 
também a inevitável desmobilização das organi-
zações e movimentos sociais e das universidades. 
Foi diante desse quadro que a ADunicamp 
rapidamente reorganizou suas ações, a par-
tir de março, com a suspensão das ativi-
dades presenciais em toda a Unicamp.  
Só que agora, além das atividades e ações que 
tiveram que ser reprogramadas e reorganiza-
das, surgia a necessidade de dar um apoio adi-
cional aos/as docentes, agentes de saúde e à 
sociedade em geral diante dos graves efeitos so-
ciais e econômicos causados pela pandemia. 
Assim, 2020 foi um dos períodos mais intensos de 
atividades realizadas pela ADunicamp nos últi-
mos anos.
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REFORMA ESTADUAL 
DA PREVIDÊNCIA. 
DESFECHO

Depois de ter a tramita-
ção suspensa, no final de 
2019, por força de uma li-

minar e das mobilizações dos ser-
vidores estaduais que provocaram 
um racha na base governista, a re-
forma estadual da Previdência, a 
PEC 18/19, voltou à ordem do dia 
já no começo de 2020. 
Além da liminar concedida em 
dezembro de 2019, no começo de 
janeiro de 2020 o TJ-SP voltou 
a barrar a tramitação da PEC ao 
conceder outra liminar, desta vez 
em atendimento a um manda-
do de segurança impetrado pela 
Apeoesp (Sindicato dos Professo-
res do Ensino Oficial de SP).
Unicamp anuncia mudanças – 
Em 17 de fevereiro, com a tramita-
ção da reforma ainda suspensa na 
Alesp (Assembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo) a Reitoria da 
Unicamp divulgou documento so-
bre as decisões que a Universidade 
tomaria a partir da reforma federal 
da Previdência, já aprovada pelo 
Congresso Nacional, e também da 
PEC 18/19. 
A administração central da Uni-
versidade afirmava a garantia dos 
quinquênios e da sexta-parte, di-
reitos que estão previstos no Ar-
tigo 129 da Constituição Estadu-
al, mas anunciou a suspensão da 
incorporação das gratificações de 
representação. A suspensão fora 
decidida, afirmava o documento, 
com base em parecer sobre as re-
formas encaminhado pela Procu-
radoria Geral da Unicamp, mesmo 
antes de qualquer manifestação 
oficial da PGE (Procuradoria Ge-
ral do Estado).

Diante da decisão, a ADuni-
camp acionou rapidamente 
sua Assessoria Jurídica, pois 
considerou questionável a 
aplicação da mudança, es-
pecialmente com relação a 
todos/as que já estavam no 
serviço público.
Com respeito à contribuição pre-
videnciária, a Reitoria afirmou 
que o desconto então em vigor 
permaneceria, excluindo da base 
de cálculo “as demais vantagens 
não incorporáveis instituídas em 
lei” bem como “a parcela perce-
bida em decorrência do exercício 
de cargo em comissão ou de fun-
ção de confiança”. Mas, como lem-
brou a ADunicamp, em material 
publicado imediatamente após o 
anúncio da Reitoria, a alíquota de 
contribuição passaria de 11% a 
14%, caso a reforma estadual fosse 
aprovada.
“Seguiremos no embate judicial 
na questão da Previdência. So-
licitamos os dados atuariais do 
SPPREV com o intuito de poder-
mos analisar com mais clareza a 
necessidade e profundidade da 
reforma, tal qual aventada pelo 
governo estadual. Esses dados nos 
foram negados. Já protocolamos 
mandado de segurança que deve-
rá obrigar o SPPrev a nos fornecer 
estes dados”, informou o professor 
Wagner Romão (IFCH), presiden-
te da ADunicamp.
STF derruba liminares – No dia 
seguinte ao anúncio da Reitoria, 
em 18 de fevereiro, o então presi-
dente do STF (Supremo Tribunal 
Federal), ministro Dias Toffoli, 
derrubou as liminares que barra-

vam a tramitação da PEC, permi-
tindo que o projeto fosse a votação 
a qualquer momento, dependendo 
apenas de decisão do presidente 
da Alesp, deputado Cauê Macris 
(PSDB). 
E o que era esperado ocorreu. Ma-
cris colocou o projeto em primeiro 
turno no mesmo dia 18. O PL foi 
aprovado com margem mínima de 
57 votos. Havia ainda esperança de 
que pudesse ser derrubado na vo-
tação do segundo turno, que Ma-
cris convocara para o dia seguinte.
A ADunicamp, ao lado das demais 
entidades do serviço público, rapi-
damente se mobilizou, mantendo 
contato permanente com os depu-
tados e com suas bases de atuação. 
Alesp é ocupada –No dia em que o 
segundo turno do projeto seria vo-
tado, servidores de todo o Estado, 
com grande presença da ADuni-
camp, lotaram plenário e corredo-
res da Alesp. Mesmo debaixo dos 
protestos intensos, a PEC foi colo-
cada em votação.
Mas deputados favoráveis e contrá-
rios ao projeto tumultuaram com-
pletamente a sessão, inclusive com 
agressões físicas e confusão gene-
ralizada no plenário. Diante do tu-
multo, as lideranças das bancadas 
entraram em acordo e decidiram 
suspender a sessão e adiar a vota-
ção para o próximo dia 3 de março.
O adiamento deu novo fôlego para 

as entidades e protestos contra a 
reforma voltaram a se repetir dia-
riamente na frente da Alesp; as 
conversas com deputados se mul-
tiplicaram e uma grande mani-
festação foi agendada para o 3 de 
março.
Em encontros com deputados, di-
retores da ADunicamp mostraram 
números detalhados sobre os im-
pactos da reforma entre os servido-
res públicos. Também informavam 
que a entidade já havia entrado com 
um mandado de segurança junto 
ao TJ-SP (Tribunal de Justiça de 
São Paulo) para obter do governo 
estadual as informações atuariais 
do sistema de previdência do Esta-
do. “Queremos fazer o debate sobre 
a eventual necessidade da reforma 
baseado em dados reais. Por isso, 
temos que nos mobilizar para bar-
rarmos ou adiarmos a votação da 
PEC até que se possa aprofundar a 
discussão desta reforma”, argumen-
tava o professor Romão, presidente 
da ADunicamp.
O mandado de segurança – O 
mandado de segurança havia sido 
impetrado pela Assessoria Jurí-
dica da ADunicamp, o escritório 
LBS Advogados, em fevereiro, de-
pois que o governo do Estado não 
atendeu ao pedido de fornecer os 
dados completos que haviam sido 
solicitados pela entidade, desde o 
final de 2019.

No dia da tumultuada sessão na 
Alesp, a Assessoria Jurídica apre-
sentou um Pedido de Tutela Cau-
telar ao relator do mandado de se-
gurança, pleiteando a suspensão de 
todos os projetos de reforma apre-
sentados pelo governo do Estado 
até a apresentação completa dos 
documentos. O relator imediata-
mente determinou, após se reunir 
com os advogados da ADunicamp, 
que o procurador geral do Estado 
fosse intimado a se manifestar em 
72 horas sobre o processo.
Dia 3. Mobilização intensa – A 
partir do conturbado adiamento 
da votação em segundo turno, as 
entidades reforçaram a campanha 
de mobilização. Textos, boletins e 
peças de divulgação do movimen-
to elaborados pela ADunicamp e 
Fórum das Seis mostravam clara-
mente que os cortes representa-
vam uma pesada bateria de ata-
ques ao funcionalismo.
As entidades representativas cha-
maram os servidores paulistas para 
realizarem um grande ato público 
na Alesp no dia da votação (foto 
acima). O Fórum das Seis orientou 
as entidades coligadas a participa-
rem da atividade. A ADunicamp 
disponibilizou transporte para os 
associados interessados em parti-
cipar do evento. Nos dias que ante-
cederam a votação, a pressão sobre 
os deputados também foi acirrada, 

com envio massivo de mensagens 
eletrônicas. 
Apesar de todo o esforço da ADu-
nicamp e das demais entidades 
ligadas ao funcionalismo público 
de São Paulo, a Alesp aprovou a 
Reforma da Previdência Estadual 
em segundo turno com 59 votos a 
favor e 32 contra (ver quadro aci-
ma). A aprovação precisava de 57 
votos favoráveis, pelo menos três 
quintos do total de 94 deputados.
Os/as parlamentares aprovaram, 
também, o PLC (Projeto de Lei 
Complementar) 80/2019, que tra-
tou de detalhes da Reforma da 
Previdência proposta pelo gover-
nador João Doria. Assim como a 
reforma da previdência do Gover-
no Federal, aprovada em 2019, o 
PLC estadual definiu, entre outras 
regras, um escalonamento da con-
tribuição previdenciária dos/das 
servidores/as, com variação entre 
11% e 16%.
O projeto estadual, estabeleceu 
que, por exemplo, quem recebe 
acima de R$6.101,03 – teto do 
RGPS (Regime Geral da Previdên-
cia Social), mais conhecido como 
teto do INSS -, será enquadrado 
na alíquota máxima do desconto 
previdenciário, ou seja, 16%. Este 
é o caso dos/das docentes das Uni-
versidades Estaduais do Estado de 
São Paulo, que ingressaram nas 
instituições antes de 2013.

DATA BASE 2020
No início de 2020, quando a pan-
demia da Covid-19 ainda era um 
fenômeno “distante”, uma notícia 
importante mobilizou o Fórum 
das Seis e as entidades ligadas às 
Universidades Públicas Paulistas. 
A arrecadação do ICMS do Estado 
em 2019 tinha superado em muito 
até as expectativas mais positivas 
do governo estadual.
A Secretaria da Fazenda de São 
Paulo obtivera sucesso além do 
esperado no PEP (Programa Es-
pecial de Parcelamento) do ICMS, 
a partir de acordos com contri-
buintes devedores do principal 
imposto dos estados. Mais de R$ 
10 bilhões começaram a ser re-
gularizados. Mais de cinco mil 
contribuintes optaram por pagar 
suas dívidas a vista. A expectativa 
inicial do governo era arrecadar 
R$ 650 milhões com o pagamento 
das dívidas e R$ 3 bilhões no total. 
Mas, após o fechamento, em 15 de 
dezembro, o estado de São Paulo 
arrecadou R$ 2,8 bilhões a vista 
e R$ 10 bilhões no total, ou seja, 
resultado mais de 200% superior 
à previsão. Em relação à previsão 
de recebimentos a vista, o conso-
lidado foi 330% a mais. A parcela 
de 9,57% dessa arrecadação extra 
foi repassada em janeiro para Uni-
camp, USP e Unesp.
O PIB (Produto Interno Bruto) 
paulista também apresentara um 
crescimento de 2,6% em 2019, 
quase o dobro do alcançado no 
país. 
Diante desses resultados, o Fórum 
das Seis protocolou, no início de 
janeiro, pedido de nova reunião 
do GT (Grupo de Trabalho) Po-
lítica Salarial, constituído com o 
Cruesp durante a campanha sa-
larial de 2019. A proposta era a 
de reabrir negociações sobre o 
reajuste salarial, que nos últimos 

quatro anos tem ficado abaixo da 
inflação.
Risco de retrocessos – O princi-
pal elemento do pano de fundo 
do início das negociações salariais 
naquele momento era a tramita-
ção na Alesp da PC 18/2019, que 
tratava da reforma estadual da 
Previdência (leia mais nesta edi-
ção). 
Assim, na primeira reunião para 
tratar da Data-Base/2020, em 21 
de fevereiro, o Fórum das Seis ad-
vertia para “o risco de retrocessos 
sociais gravíssimos”. A pauta, além 
da Data-Base, propunha o fortale-
cimento de ações contra as refor-
mas e retrocessos dos governos 
Doria e Bolsonaro, e também a or-
ganização do 18M (Dia de Greve 
Nacional da Educação), marcado 
para ocorrer em 18 de março. Foi 
também definido um calendário 
denso, com assembleias de base e 
reuniões, para definir as propostas 
e dar início à rodada de negocia-
ções com o Cruesp.
O Fórum também colocava como 
pauta importante a questão do 
teto salarial, que também se de-
senrolava com novidades naquele 
momento (leia mais nesta edição), 
e a necessidade de valorização do 
conjunto dos servidores docentes 
e técnico-administrativos das uni-
versidades estaduais paulistas.
Campanha é suspensa – Assim 
que as primeiras ações foram 
iniciadas, com reuniões e a pre-
paração das assembleias de base, 
a pandemia da Covid-19 já não 
era mais uma situação distante 
no Brasil. O primeiro caso havia 
sido confirmado em fevereiro e a 
primeira morte ocorrera em 12 de 
março.
Novos casos passaram a se multi-
plicar rapidamente e, em 13 
de março, a Reitoria da Unicamp 

Fotos: Arquivo Fórum das Seis
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anunciou a suspensão total das au-
las na Universidade.
Diante do quadro, que anunciava 
cada dia mais uma grave crise sa-
nitária, o Fórum das Seis reuniu-se 
em 3 de abril e decidiu defender 
o cancelamento das negociações. 
Em ofício imediatamente encami-
nhado ao Cruesp, o então presi-
dente da ADunicamp e do Fórum 
das Seis, professor Wagner Romão 
(IFCH), fazia o pedido de suspen-
são imediata da campanha sala-
rial. O ofício solicitava também a 
realização de reunião urgente para 
tratar tanto do que diz respeito ao 
equacionamento das implicações 
da pandemia “para servidoras/es 
técnico-administrativas/os, do-
centes, estudantes e trabalhadoras/
es terceirizadas/os, quanto para a 
preservação da produção de co-
nhecimento e pensamento crítico 
neste período, além da construção 
de estratégias para a retomada das 
atividades assim que findar a ne-
cessidade de isolamento social”. 
Reajuste zero – O Cruesp, em 
reunião realizada com o Fórum 
das Seis em 7 de maio, apresentou 

dados oficiais do governo paulis-
ta sobre o impacto da pandemia 
da Covid-19 na arrecadação do 
ICMS do Estado. Sob protesto das 
entidades do Fórum, apresentou a 
proposta de reajuste zero.
Vinte e um dias depois, em 29 de 
maio, os reitores emitiram um co-
municado com essa decisão, com 
base na Lei Complementar 173, 
que fora decretada dois dias an-
tes pelo Governo Federal. A Lei 
criava o Programa Federativo de 
Enfrentamento ao Coronavirus 
SARS-CoV-2 (Covid-19) para 
prestar auxílio financeiro a esta-
dos, Distrito Federal e municípios. 
E proibia, como contrapartida, 
qualquer reajuste de salários e be-
nefícios para servidores públicos 
até dezembro de 2021. 
Questionamento e repúdio – No 
mesmo dia, 29 de maio, o Fó-
rum divulgou um documento 
questionando duramente o co-
municado do Cruesp, relatando 
e repudiando algumas posições 
tomadas pelos reitores na con-
dução da crise sanitária e da 
campanha salarial.

No comunicado, entre outros 
pontos, o Fórum afirmava:
- Que mantinha “seu posicion-
amento pela suspensão da cam-
panha salarial 2020, até que seja 
possível a realização de assem-
bleias presenciais”. 
- Que havia proposto “uma 
minuta de comunicado conjunto 
entre Fórum das Seis e CRUESP 
– que não foi acatada e contra 
a qual não foi proposta redação 
alternativa – segundo a qual se-
ria anunciado à comunidade da 
USP, Unesp e Unicamp:

a) o adiamento da Data-Base 
2020 em comum acordo entre 
Fórum das Seis e CRUESP, ten-
do em vista a crise sanitária e 
econômica;
b) o comprometimento do 
CRUESP de convocar reunião 
para deliberação sobre o dissídio 
2020 tão logo a pauta seja proto-
colada pelo Fórum das Seis;
c) o posicionamento conjunto 
pela defesa da manutenção de, 
no mínimo, o orçamento das 
universidades previsto na Lei 
Orçamentária Anual (LOA) 
2020, em nome da preservação 

da vida e do fortalecimento da 
pesquisa científica e da saúde 
pública no combate à Cov-
id-19”.

- O comunicado do Fórum dizia: 
“Repudiamos o posicionamen-
to unilateral do CRUESP (...)
com relação à data-base e, ain-
da mais grave, a ausência de um 
posicionamento firme das reito-
rias em defesa da manutenção 
do orçamento necessário para a 
continuidade das atividades que 
a sociedade espera das Universi-
dades”.
- “O Fórum das Seis mantém 
seu posicionamento em defesa 
da vida e da necessidade de pro-
teção da saúde física e mental 
de toda a comunidade universi-
tária, e reclama às direções das 
Universidades que haja respeito 
à representação exercida pelas 
entidades sindicais e estudantis 
nas tratativas de combate à pan-
demia e nas discussões em curso 
a respeito da retomada de ativi-
dades presenciais, quando for o 
momento oportuno de acordo 
com a ciência, e não de acordo 
com pressões do capital”.

TETO SALARIAL

Na questão do teto salarial, 
2020 começou com uma 
decisão que surpreendeu 

a todos. No dia 18 de janeiro, ao 
julgar a ADIN (Ação Direta de 
Inconstitucionalidade) 6.257, que 
havia sido proposta pelo PSD 
(Partido Social Democrático) a 
pedido do Cruesp (Conselho de 
Reitores das Universidades Esta-
duais Paulistas), o presidente do 
STF (Supremo Tribunal Federal), 
ministro Dias Toffoli, declarou 
inconstitucional o teto salarial vi-
gente para os docentes das univer-
sidades estaduais brasileiras. E de-
cidiu que ele deveria ser igualado 
ao teto das universidades federais, 
que corresponde ao salário dos 
ministros do STF, e não ao subsí-
dio do governador, como estabe-
lecido em São Paulo.
O presidente do STF destacou a 
importância de isonomia no tra-
tamento concedido aos docen-
tes das instituições superiores de 
ensino, sejam elas estaduais ou 
federais. “A mensagem constitu-
cional da educação como política 
nacional de Estado só poderá al-
cançar seu propósito a partir do 
reconhecimento e da valorização 
do ensino superior. Esse reconhe-
cimento parte da consideração de 
que os professores que exercem 
as atividades de ensino e pesqui-
sa nas universidades estaduais 
devem ser tratados em direito e 
obrigações de forma isonômica 

aos docentes vinculados às uni-
versidades federais”, afirmou. E 
continuou: “Partindo do pressu-
posto de que a Carta da República 
concebeu um projeto de política 
nacional de educação, não vis-
lumbro razão para compreender 
como adequada a existência de 
uma diferenciação remuneratória 
entre docentes e pesquisadores 
que exercem as mesmas funções 
em instituições de ensino superior 
de entidades federativas distintas”.
O reitor da Unicamp, Marcelo 
Knobel, na condição de presiden-
te do Cruesp, emitiu logo em se-
guida uma nota, na qual afirmava 
que a decisão do STF represen-
tava “um passo importante para 
corrigir distorções e evitar a fuga 
de docentes e pesquisadores das 
universidades estaduais paulis-
tas, preservando, assim, as con-
dições necessárias para que elas 
se mantenham entre as melhores 
da América Latina, contribuindo 
cada vez mais para o desenvolvi-
mento sustentável do país”.
ADunicamp esclarece – Ao se 
pronunciar sobre a decisão de 
Toffoli, o presidente da ADuni-
camp, professor Wagner Romão 
(IFCH), lembrou que “o teto sala-
rial do funcionalismo público do 
estado de São Paulo é o segundo 
mais baixo do país. Só perde para 
o Espírito Santo. À exceção de São 
Paulo, Espírito Santo, Alagoas, 
Paraíba, Rondônia e Tocantins – 

onde o teto se vincula ao subsídio 
do Governador do estado – em 
todos os outros estados o teto sa-
larial do funcionalismo se vincula 
ao subsídio dos Desembargadores 
(R$ 35.462,22) e no Paraná ele se 
iguala ao subsídio dos ministros 
do STF (R$ 39.293,32)”.
“Não é possível que o salário de 
uma pessoa que dedicou sua 
vida ao serviço público (alguns 
com mais de 40 anos de carreira) 
se vincule ao subsídio de quem 
cumpre um mandato eletivo e que 
sequer os reajustam pela inflação 
por não sobreviverem dele e para 
manter a simpatia da opinião pú-
blica”, afirmou.
Ainda de acordo com o profes-
sor Romão, “a média salarial dos 
docentes e pesquisadores das 
universidades estaduais paulis-
tas está muito longe do subsídio 
do governador, e ainda mais do 
subsídio dos ministros do STF. 
Há quatro anos as perdas sala-
riais na USP, Unesp e Unicamp 
são de cerca de 20%, há débil 
reposição dos docentes aposen-
tados, além de amplo processo 
de terceirização de servidores. 
E há que se considerar que as 
Universidades paulistas dobra-
ram de tamanho em matrículas 
de alunos de graduação e pós-
-graduação nos últimos 20 anos, 
além de ter ampliado de manei-
ra inestimável sua produção em 
pesquisa científica”.

CR MANIFESTA APOIO À GREVE DOS PETROLEIROS

O Conselho de Represen-
tantes da ADunicamp, 
reunidos na sede da 

entidade (ver foto ao lado), ma-
nifestou apoio à greve dos pe-
troleiros em moção de Aplauso 
e Solidariedade publicada em 20 
de fevereiro. A mobilização dos 
petroleiros foi articulada a partir 
da demissão em massa de traba-
lhadores da Petrobras da unida-
de Fafen (Fábrica de Fertilizantes 
Nitrogenados), no Paraná, e pelo 
descumprimento de parcelas do 
Acordo Coletivo firmado entre 

os sindicatos e a em-
presa. A greve da ca-
tegoria foi um marco 
contra a política do 
governo Bolsonaro, 
seus ataques aos sin-
dicatos, à soberania 
nacional, à política de 
privatizações e cha-
mou a atenção do país 
inteiro em defesa da 
Petrobras como em-
presa pública em be-
nefício da sociedade 
brasileira.

Atenta aos ataques do governo fe-
deral à pesquisa e educação, a ADu-
nicamp apontou as distorções que 
já começavam a ser provocadas por 
um edital do Programa Institucional 
de Iniciação Científica do CNPq. O 
edital determinava que os projetos 
de iniciação científica deveriam se 
enquadrar nas “Áreas de Tecnolo-
gias Prioritárias” estabelecidas pela 
portaria nº 1122, de março de 2020.
As áreas foram divididas nos seto-
res Estratégicas, Habilitadoras, De 
Produção, Para o Desenvolvimen-
to Sustentável e Para Qualidade de 
Vida – espacial, nuclear, cibernética, 
segurança pública, fronteira, inte-
ligência artificial, indústria, agro-
negócio, biotecnologia, nanotecno-
logia ou saneamento básico, entre 
outras. 
O edital fez com que as universida-
des e outras instituições de pesquisa 
dirigissem seus projetos a essas áre-
as, com prejuízo para a pesquisa bá-
sica, humanidades, artes e ciências 
sociais. A ADunicamp, em comuni-
cado, conclamou a uma “ação firme 
das sociedades científicas, das asso-
ciações de pós-graduação, dos sin-
dicatos docentes e de pesquisadores, 
dos centros acadêmicos e DCEs (Di-
retórios Centrais dos Estudantes), 
da UNE (União Nacional dos Estu-
dantes) e da ANPG (Associação Na-
cional de Pós-Graduandos) para que 
esta situação absurda não prospere”. 

EM DEFESA 
DA PESQUISA 
BÁSICA, 
HUMANIDADES, 
ARTES E 
CIÊNCIAS
SOCIAIS 

PRÉ-CARNAVAL DA RESISTÊNCIA

O educador Paulo Freire foi 
o homenageado do Pré-
-Carnaval da Resistência, 

organizado pelo acampamento 
Marielle Vive! e a ADunicamp 

apoiou a iniciativa. O acampamen-
to, localizado na cidade de Vali-
nhos (SP), é do MST (Movimen-
to dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra). A festa foi realizada no dia 

15 de fevereiro de 2020 e contou 
com a apresentação do Bloco de 
Carnaval do Núcleo Cupinzeiro, 
de Barão Geraldo, distrito onde se 
localiza a UNICAMP.

Foto: Arquivo ADunicamp
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LUTAR CONTRA PERDAS DE DIREITOS

A atenção constante às pos-
síveis perdas de direitos 
e cortes implementados 

pelas distintas esferas do governo 
levou a ADunicamp a dirigir suas 
preocupações a professores das 
universidades paulistas e ao Cen-
tro Paula Souza. “Não vamos dei-
xar ninguém para trás”, afirmava 
um trecho da manifestação assina-

da pelo então presidente Wagner 
Romão, em referência também às 
garantias que devem ser dadas aos 
profissionais da saúde. Por meio de 
sua Diretoria, a ADunicamp elen-
cou as medidas de um pacote de 
corte de gastos que significariam 
mais impactos na sociedade e nas 
universidades, como suspensão do 
pagamento do PIS/Pasep, do auxí-

lio alimentação e de transporte dos 
servidores que estavam em home 
office ou redução orçamentária por 
90 dias, entre outros. A manifesta-
ção terminava com a afirmação da 
necessidade de manter o acompa-
nhamento dessa movimentação 
do governo estadual e deixava em 
aberto denúncias de falta de EPIs 
para os profissionais da saúde.

COmDEMA : ADUNICAMP PEDE IMPUGNAÇÃO E ELEIÇÃO É ADIADA
Chapa Verde, encabeçada pelo conselheiro eleito pela 
ADunicamp, professor Jefferson Picanço (IG), protocolou 
pedido de impugnação do candidato à presidência do 
Comdema (Conselho Municipal de Meio Ambiente) pela 
chapa Compromisso Ambiental, no dia 8 de janeiro de 
2020. O candidato, o ex-promotor de Justiça João Luiz 

Portolan Galvão Minnicelli Trochmann, foi condenado 
e cumpre pena em regime semiaberto pela tentativa de 
assassinato de sua ex-esposa, em 2002.
A sessão para a eleição foi iniciada sem análise do fato. 
Houve manifestação de conselheiros, protesto silencioso 
de mulheres com faixas contra o feminicídio e contra 

a candidatura do ex-promotor. A chapa Verde retirou 
sua candidatura. Conselheiros protestaram contra o 
andamento da eleição com chapa única e a mesa diretora 
colocou em votação a proposta de adiamento das eleições, 
sem data definida. A proposta foi aceita pela ampla maioria 
dos conselheiros: 23 votos contra três e três abstenções.

TETO DOS GASTOS, GREVE 
DOS ENTREGADORES DE 
APLICATIVO E INEFICIÊNCIA 
DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

Representantes do CR (Conselho de 
Representantes da ADunicamp), 
reunidos em 15 de julho, aprovaram 

três moções, sendo uma de apoio e duas de 
repúdio. O apoio manifestado foi em relação 
à mobilização dos entregadores de aplicativo 
contra a precarização das condições de tra-
balho. A categoria se organizou e realizou 
uma greve no dia primeiro de julho para 
denunciar a precariedade das condições de 
trabalho. A Moção de Apoio manifestou so-
lidariedade a esses trabalhadores e o CR se 
pronunciou pelo fim da “uberização do tra-
balho”.
Uma das moções de repúdio foi em relação 
ao “teto dos gastos” imposto pelo programa 
“Ponte para o Futuro”, aprovado e imple-
mentado pelo governo Temer e aprofunda-
do pelo governo Bolsonaro. A medida, que 

provocou o sucateamento das áreas da saú-
de, saneamento, educação, ciência e tecnolo-
gia, fiscalização de incêndios e desmatamen-
to da Amazônia, das instâncias de defesa das 
populações indígenas e da infraestrutura do 
Estado de um modo geral, piorou a crise 
provocada pela pandemia da Covid-19. Na 
Moção, o CR se manifestou pelo fim do teto 
dos gastos.
A ineficiência do Ministério da Saúde no en-
frentamento à pandemia motivou a Moção 
de Repúdio, uma vez que o Ministério de-
legou a estados e municípios a maior parte 
das responsabilidades, mesmo sem recursos 
suficientes. Os Conselheiros defenderam a 
centralização das compras necessárias para 
o enfrentamento da pandemia, com o obje-
tivo de evitar preços abusivos e melhor fisca-
lização de casos de corrupção.

MARCHA VIRTUAL EM DEFESA  
DA CIÊNCIA E DA EDUCAÇÃO
A ADunicamp, ao lado das enti-
dades do Fórum das Seis, parti-
cipou ativamente da divulgação 
e das ações da #Marcha Virtual 
pela Ciência, organizada pela 
SBPC (Sociedade Brasileira para 
o Progresso da Ciência), em 7 
de maio. A Marcha pela Ciência 
ocorre todos os anos, mas em 
2020 com o isolamento social, 
foi integralmente online, com a 
participação de entidades, insti-
tuições e associações científicas 
e acadêmicas e a população em 
geral, com atividades realizadas 
nas redes sociais (lives, painéis, 
palestras, entrevistas, documen-
tários, tuitaços etc.).
“No momento em que o obs-
curantismo tenta tomar o lugar 
da ciência e da educação, o que 

é especialmente dramático em 
tempos de pandemia e de risco 
à vida de milhões de pessoas, 
a Marcha Virtual pela Ciência 
tem como uma de suas bandei-
ras centrais a imediata revoga-
ção da Emenda Constitucional 
(EC) 95, aprovada em 2016, que 
limitou drasticamente o volume 
de investimentos nos serviços 
públicos do país”, afirmou o Fó-
rum das Seis em chamada para 
a participação das entidades na 
Marcha.
Os encontros virtuais foram fo-
cados em quatro eixos centrais: 
#FiqueEmCasaComCiência: a 
importância do isolamento so-
cial, recomendado pela OMS, 
sociedades científicas e da área 
da saúde, cientistas, médicos e 

especialistas;
#CiênciaéInvestimentoEssencial: 
a crise da ciência no Brasil e a re-
dução drástica dos recursos para 
CT&I, em particular recursos que 
ajudem no enfrentamento da gra-
ve crise sanitária e econômica;
#EducaçãoeDemocracia: o des-
monte dos sistemas de educação, 
em particular pela ação da Emen-
da Constitucional 95, e as amea-
ças antidemocráticas à liberdade 
de ensino e pesquisa;
#PactoPelaVida: a necessidade 
de enfrentar a crise econômica 
com medidas emergenciais e de 
longo prazo, que apoiem, em par-
ticular, as camadas mais pobres e 
vulneráveis da população e redu-
zam a desigualdade social e eco-
nômica do país.
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PL 529/2020 e 
o desmonte do 
patrimônio público 
e dos serviços  
públicos de sp

O PL (Projeto de Lei) 529/2020 
encaminhado pelo governador 
João Doria (PSDB) à Alesp, em 

agosto de 2020, propôs um golpe sem 
precedentes não só nas Universidades e 
na pesquisa pública paulista, mas tam-
bém em serviços públicos relevantes 
para a população do Estado, com a ex-
tinção de 10 autarquias e fundações.  
Em seu artigo 14, o projeto previa a re-
tirada de parte dos recursos próprios 
das Universidades Estaduais Paulistas e 
da Fapesp (Fundação de Amparo à Pes-
quisa do Estado de São Paulo). A ADu-
nicamp, em nota divulgada em agosto, 
afirmava: “Não apenas as universidades 
e órgãos de pesquisa estão sofrendo ris-
cos com essa iniciativa do Governo Es-
tadual em função do confisco de seus 
recursos e a perda da autonomia finan-
ceira. Somados a esses órgãos públicos 
que implicam ganhos diretos e indire-
tos à população, são vários os serviços 
públicos – e o próprio funcionalismo 
público – que estão em risco. O PL 529 
não é apenas antissocial, antidemocráti-
co; ele é antinacional. Por isso, deve ser 
combatido sem trégua”.
“Em um dos momentos mais graves da 
vida nacional, na qual uma crise políti-
co-sanitária aflige e comove a popula-
ção, o poder público se lança contra o 
funcionalismo e os serviços públicos de 
forma aviltante. Reunidas no Fórum das 
Seis, as Universidades Públicas Paulis-

tas têm envidado esforços, em conjunto 
com outros segmentos da sociedade, 
para defender o ensino superior público 
e demais órgãos públicos cujas autono-
mia, existência e funções precípuas são 
afrontadas mais uma vez”, denunciou o 
texto da ADunicamp.
Conforme avaliação do Fórum das Seis, 
a pretexto de resolver uma crise transitó-
ria, o governo Doria tentava impor mu-
danças de caráter definitivo, que pouco 
ou nada têm a ver com o déficit alegado. 
“Todos os órgãos ameaçados de extin-
ção são relevantes socialmente e muitos 
deles, inclusive, são superavitários. Vá-
rios estão ligados diretamente aos ser-
viços públicos de saúde e de defesa do 
meio ambiente, como é o caso da Furp 
(Fundação para o Remédio Popular), 
da Fosp (Fundação Oncocentro de São 
Paulo), da Sucem (Superintendência de 
Controle de Endemias), do Imesc (Ins-
tituto de Medicina Social e de Crimino-
logia) e do IF (Instituto Florestal). O fim 
destes órgãos traria enorme prejuízo ao 
conjunto da população”, avaliou o Fó-
rum em comunicado.
O PL 529, em tramitação no mês de 
outubro, propõe ainda a reestruturação 
no Iamspe (mantenedor do Hospital 
do Servidor Público Estadual), com au-
mento das contribuições dos/as usuá-
rios/as e dependentes e a permissão da 
venda de ativos para o mercado imobi-
liário.

AS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS do estado de são paulo QUE 
O PL 529/2020 do governador doria PROPÕE EXTINGUIR
- Fundação Parque Ecológico de São Paulo
- FURP (Fundação para o Remédio Popular)
- FOSP (Fundação Oncocentro de São Paulo)
- Instituto Florestal
- CDHU (Companha de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano de São Paulo)
- ITESP (Fundação Instituto de Terras do Estado 
de São Paulo)
- SUCEN (Superintendência de Controle de 
Endemias)
- EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes 
Urbanos de São Paulo)
- IMESC (Instituto de Medicina Social e de 
Criminologia)
- DAESP (Departamento Aeroviário do Estado 
de São Paulo).

Injustificável – O Fórum das Seis apontou que a 
justificativa dadas pelo governo para as medidas 
propostas no PL 529 são infundadas.
Conforme consta na apresentação do projeto, ele 
tem o objetivo de “equilibrar as contas paulistas 
frente à ‘grave situação fiscal que ora vivencia-
mos devido aos efeitos negativos da pandemia 
de Covid-19 sobre as receitas públicas’, que teria 
levado a uma previsão de déficit orçamentário 
da ordem de R$ 10,4 bilhões para o exercício de 
2021”. No entanto, apontou o Fórum das Seis em 
seu Boletim, o valor anunciado pelo governo re-
presentava menos do que a metade da renúncia 
fiscal praticada pelo governo estadual em 2019. 
De acordo com o parecer do MPC-SP (Minis-
tério Público de Contas) de São Paulo, em 2019 
as perdas estimadas com as isenções fiscais con-
cedidas a empresas somaram R$ 24,33 bilhões. 
Entre 2011 e 2019, período analisado no parecer, 
a queda na arrecadação com as isenções somou 
a impressionante monta de R$ 149 bilhões. O PL 
529, portanto, propõe a manutenção da ajuda ao 
mercado e à iniciativa privada, em detrimento 
de políticas públicas essenciais. Se as isenções 

fiscais fossem suspensas o governo teria recur-
sos de sobra para suprir a suposta queda de ar-
recadação.
A farsa do ‘superavit’ – O artigo 14 do PL pro-
punha transferência do que chamou de “supe-
rávit financeiro” das Universidades paulistas 
e da Fapesp ao Tesouro estadual. Com isso, as 
reservas financeiras da Unesp, USP, Unicamp e 
Fapesp, esta última responsável pela maior parte 
do financiamento público à pesquisa no estado, 
seriam anualmente confiscadas pelo governo. 
O parágrafo 1º do artigo estabelece, ainda, que 
“fica dispensada a deliberação dos órgãos cole-
giados das Universidades sobre esta transferên-
cia”. Isso representava, já para 2020, um seques-
tro de recursos em torno de R$ 1 bilhão das três 
universidades e da Fapesp. “Uma prática desta 
natureza trará efeitos negativos ao ensino supe-
rior, à ciência e à tecnologia do estado de São 
Paulo, com consequências para o Brasil”, alertou 
em nota a SBPC (Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência).
As universidades paulistas recebem 9,5% da 
Cota Parte do Estado na arrecadação do ICMS. 
Como a arrecadação oscila de um ano para ou-
tro o tal “superávit” é a “reserva estratégica” que 
permite às universidades planejaram seus or-
çamentos anuais e garantirem a continuidade 
dos serviços prestados à sociedade. Desde 2011, 
são as reservas estratégicas que têm garantido o 
funcionamento das Universidades, graças à alta 
arrecadação do ICMS ocorrida entre os anos de 
2008 e 2010. O PL, assim, compromete o funcio-
namento das universidades e também os proje-
tos de pesquisa e a inclusão social, uma vez que 
a permanência de estudantes de baixa renda é 
garantida pelo orçamento universitário.
Rápida reação – O Fórum das Seis, além de ou-
tras entidades ligadas à ciência, tecnologia e ao 
ensino, e também dezenas de entidades repre-
sentativas das autarquias e empresas públicas 

ameaçadas (veja 
na imagem ao 
lado), reagiram 
rapidamente à 
proposta do PL, 
assim que ele 
chegou à Alesp.
Agenda pesada 
de lutas – Reu-
nidas na Frente 
Paulista em De-
fesa dos Serviços 
Públicos, mais de 
30 entidades sin-
dicais e associa-
ções de servido-
res, entre elas a 
ADunicamp, tra-
çaram em agos-
to uma agenda 
pesada de ações 
e mobilizações. 
Além de audi-
ências públicas 
e mobilizações 
na Alesp e ações 
junto aos deputa-
dos estaduais, foi 
realizado, em 26 
de agosto, o Dia 
Estadual de Lutas 
Contra o PL 529/20, com ações também nas em-
presas ameaçadas de extinção. 
Ações jurídicas contra o PL, que haviam sido 
disparadas por várias frentes, também foram 
unificadas. Foi elaborada uma Carta Conjun-
ta de Compromisso das Entidades contra o PL 
529/20, abaixo-assinados, moções de protesto e 
repúdio, twitaços e até manifestações virtuais na 
Alesp, entre outras ações, com o objetivo não só 
de sensibilizar os deputados, mas de esclarecer a 

população sobre os impactos que o PL causaria 
em serviços públicos de relevância.
As ações seguiram fortes em setembro, com mais 
um Dia de Luta em Defesa dos Serviços Públicos 
e Contra o PL 529, no dia 15; um Dia de Luta e 
Pressão com faixas, cartazes e som na entrada 
dos deputados na Alesp; tuitaços com as hash-
tags #EmDefesaDosServiçosPúblicos e #Não-
AoPL529; negociações com deputados e atuação 
intensa nas redes sociais, entre outras ações.
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ADUNICAMP REAGE AOS ATAQUES REPRESENTADOS PELO 
PL 529 ÀS UNIVERSIDADES E OUTROS ÓRGÃOS DO SERVIÇO PÚBLICO

A ADunicamp participou 
ativamente de todas as 
mobilizações e ações 

contra o PL 529 e, por decisão 
de assembleia geral, lançou em 
28 de agosto a campanha TO-
DOS JUNTOS CONTRA O PL 
529/2020, com atuação junto ao 
público interno e externo da co-
munidade acadêmica.
Outdoors (fotos abaixo) foram 
expostos em pontos estratégicos, 
de alta visibilidade e ações urba-
nas com faixas também percor-
reram a região central e bairros 
populosos da cidade, como um 
alerta à população sobre os im-
pactos que a aprovação da pro-
posta traria para a sociedade.
A ADunicamp disparou também 
uma ampla campanha nas redes 
sociais, com a produção de cards 
(fotos abaixo), textos curtos e ví-
deos. 
Foram produzidos ou replica-
dos no site e nas listas de correio 
eletrônico da entidade textos de 
análises e denúncias sobre o PL 
259.
Pequeno recuo – Diante da in-
tensidade dos protestos, o gover-

no propôs um pequeno recuo nas 
propostas, mas que incidiam ape-
nas no Artigo 14. Segundo comu-
nicado divulgado pelo CRUESP, 
em 27 de agosto, o governo havia 
manifestado a possibilidade de 
enviar à Alesp um aditivo ao PL 
259, excluindo as universidades e 
a Fapesp do Artigo 14. Porém, se-
ria incluído um artigo nas Dispo-
sições Transitórias do texto pro-
pondo a utilização do “superávit 
financeiro” registrado no balanço 
patrimonial de 2019 para redu-
ção nos duodécimos do exercí-
cio de 2021. Ou seja, recursos da 
Universidade voltariam para o 
Tesouro estadual apenas o “su-
perávit” de 2019. Mais uma vez, 
procurava-se agredir e afrontar a 
autonomia da universidade pú-
blica paulista.
No comunicado, o Cruesp afir-
mou que “os reitores conside-
raram que houve avanço com a 
proposta de exclusão das uni-
versidades do artigo 14”, mas “se 
manifestaram contrários com 
relação à inclusão do novo arti-
go nas Disposições Transitórias”, 
apresentando quatro contrapon-

tos. “Não se deve aplicar a utili-
zação do superávit das univer-
sidades para quaisquer outras 
finalidades. Trata-se de um dos 
pilares fundamentais da autono-
mia de gestão financeira e orça-
mentária”, dizia o comunicado. E 
alertava: “O propósito estabeleci-
do no Artigo 14 de recolher o su-
perávit financeiro para financiar 
as despesas com aposentados e 
pensionistas seria inócuo, dado 
que as universidades já realizam 
tal procedimento orçamentá-
rio e financeiro. Os aposentados 
das universidades são pagos pela 
cota-parte do ICMS e não pelo 
SPPrev”.
Embora o Artigo 14 fosse apa-
rentemente o único que atacava 
diretamente as Universidades e 
a pesquisa pública, o Fórum das 
Seis se posicionou pela derruba-
da completa do PL 529, pelo que 
significa de afronta ao interesse 
público e aos direitos da popu-
lação. “O PL ataca as universida-
des públicas paulistas de forma 
nunca antes vista. Mais do que 
isso, representa um verdadeiro 
desmonte do serviço público no 

Estado. Por isso decidimos, no 
Fórum das Seis, lutar pela reti-
rada total do projeto e não só a 
retirada do Artigo 14”, afirmou 
o professor Paulo César Cendo-
ducatte (IC), vice-presidente da 
ADunicamp e atual coordenador 
do Fórum das Seis. 
Em reunião com reitores, no dia 
1° de setembro, o Fórum cobrou 
formalmente um posicionamen-
to público do Cruesp sobre o PL 
529, não apenas defendendo mu-
danças no Artigo 14, mas postu-
lando a rejeição do projeto como 
um todo.
“Deixar passar o projeto agora, 
ainda que preservando as univer-
sidades neste momento, é abrir 
espaço para ataques futuros ainda 
mais sérios, pois o objetivo maior 
deste governo é de enxugamento 
brutal do estado e dos serviços 
público”, enfatizou aos reitores o 
professor Centoducatte.
O desfecho – Após as idas e vin-
das, a Alesp aprovou o PL 259 
por 48 votos a 37, em sessões 
extraordinárias tumultuadas que 
começaram às 19h30 do dia 13 de 
outubro e só acabaram no início 

da madrugada do dia 14. Mas as 
sessões não conseguiram aprovar 
os destaques, que teriam que ser 
votados no dia seguinte. 
Entre os itens destacados, esta-
vam a retirada da extinção de 
quatro órgãos públicos: a Furp, a 
Fundação Oncocentro, a Funda-
ção Itesp e o Imesc. E também a 
retirada do confisco do superávit 
financeiro das três universidades 
públicas paulistas e da Fapesp, 
além de outros itens da legislação 
com impactos específicos.
Nas sessões do dia 13, além de 
novas tentativas de obstrução e 
bate-bocas, foram registradas as 
presenças de deputados da base 
aliada que estavam afastados 
desde o início da pandemia da 
Covid-19, o que demonstrou o 
esforço do governo para garantir 
o número suficiente de votos ne-
cessários para a aprovação.
Na sessão do dia seguinte, 14, já 
sem tumulto, todos os destaques 
foram aprovados por unanimida-
de, com os votos dos 73 deputa-
dos/as presentes.
O fato é que longas negociações 
com o governo, intermediadas 

pela deputada e professora da 
USP Janaína Paschoal (PSL), é 
que levaram ao recuo pontual do 
governador Doria nos itens colo-
cados em destaque e viabilizaram 
a aprovação do PL 259, mesmo 
debaixo dos amplos protestos 
dos servidores e de parlamenta-
res da oposição.
Afinal, permaneceram no PL 529 
a extinção das outras seis ins-
tituições que ficaram fora dos 
destaques, indicando que além 
do fim da prestação de servi-
ços públicos, milhares de servi-
dores poderiam ser demitidos. 
Também foram mantidas a au-
torização para a alienação de 89 
imóveis na capital e em outros 
66 municípios, a concessão de 
exploração por 35 anos de vários 
parques públicos, o aumento das 
alíquotas do Iamspe e aumentos 
de impostos que, na avaliação 
da FecomercioSP (Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Estado de São Pau-
lo) elevaria “a carga tributária de 
muitas empresas” e poderia mais 
caros tornar produtos como car-
ne e leite”.

FÓRUM APONTA 
NECESSIDADE DE 
ATENÇÃO SOBRE GRAVES 
DENÚNCIAS EM TORNO  
DA POLÍTICA DE 
RENÚNCIA FISCAL
O Fórum das Seis já havia reivindicado 
aos deputados estaduais, por meio de 
uma Carta Aberta, em 15 de julho de 
2020, que atentassem à gravidade dos 
dados expostos pelo MPC-SP (Minis-
tério Público de Contas de São Paulo) 
e que rejeitassem as contas do gover-
no estadual relativas a 2019, de modo 
a exigir que o governador João Doria 
esclarecesse os questionamentos levan-
tados, bem como cumprisse as reco-
mendações do TCE-SP no sentido de 
dar transparência à sociedade de sua 
nefasta política de renúncia fiscal.
De acordo com o documento, a rejei-
ção das contas de 2019 seria a demons-
tração clara e efetiva da sensibilidade e 
da preocupação dos deputados com a 
manutenção e a qualidade dos servi-
ços públicos prestados à população do 
Estado, para os quais a arrecadação de 
tributos é essencial.
A ausência de transparência e sem 
quaisquer comprovações de benefícios 
à sociedade são questões que vêm sen-
do denunciadas há anos pelo Fórum 
das Seis e que foram apontadas em 
detalhes pelo MPC-SP e pela Assesso-
ria Técnico-Jurídica do TCE-SP, que 

apontou, entre outros fatos, que o 
erário paulista deixou de receber R$ 
24,33 bilhões, em 2019, em impos-
tos, como fruto da autorização legal 
para algumas empresas deixarem de 
recolher, parcial ou totalmente, os 
tributos. 
Medida Inadmissível – O parecer 
classificou a renúncia fiscal, política 
mantida e ampliada pelo governo 
Doria, como “inadmissível”, com 
“retornos socioeconômicos duvido-
sos”, com “total falta de transparên-
cia, por prazo indeterminado e às 
custas do contribuinte”, que conti-
nua a prosperar “sob o pretexto de 
guerra fiscal com outros Estados”. 
O MPC sinalizou, ainda, apreensão 
com os cenários futuros da arrecada-
ção em tempos de pandemia: “A pre-
ocupação com a matéria se justifica, 
sobretudo, pelo cenário de queda na 
arrecadação que será verificado nas 
próximas Contas do Estado e que, 
certamente, exigirá cada vez mais 
zelo na gestão da coisa pública de 
modo a não comprometer a prote-
ção dos direitos sociais previstos no 
art. 6º da Constituição Federal”.

Fotos: Arquivo ADunicamp
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INTENSIFICAR DEBATE 
SOBRE SALÁRIOS E CARREIRA

O CR (Conselho de Represen-
tantes de Unidades) assina-
lou, em reunião realizada 

em 20 de fevereiro, a importância da 
intensificação de discussão da ADu-
nicamp junto aos/as docentes sobre 
política salarial e carreira, convocan-
do reuniões nas Unidades da Univer-
sidade com participação dos conse-
lheiros e representantes da Diretoria 
da entidade.
A decisão foi tomada diante da in-
satisfação dos/as docentes quanto 
aos seus níveis de remuneração e 
também às dificuldades de progres-
são na carreira, sobretudo nos níveis 
iniciais da carreira docente – MS 3.1 
e MS 3.2. Nestes dois níveis os salá-
rios estão bastante defasados, seja na 
comparação com as Universidades 

Federais, seja na comparação com 
algumas instituições privadas de 
ensino ou mesmo no mercado de 
trabalho em empresas e outras insti-
tuições. Os conselheiros discutiram 
a necessidade de se abrir um debate 
amplo entre a comunidade e a Reito-
ria sobre o tema.
“Além de lutarmos contra a fuga de 
cérebros, precisamos fazer com que 
novos cérebros continuem chegando 
à Unicamp. Cada vez mais a Univer-
sidade e o serviço público têm deixa-
do de ser atrativos aos novos talentos, 
com todas as perdas que a carrei-
ra tem sofrido”, avaliou o professor 
Wagner Romão, então presidente da 
ADunicamp.
Incorporação de pesquisadores – O 
CR também discutiu, na reunião, a 

questão da incorporação dos servi-
dores da carreira Pq (pesquisador) 
à ADunicamp. O diálogo com esses 
servidores que reivindicavam a pos-
sibilidade de filiar-se à entidade já 
ocorria desde 2019 e, em consulta 
ao ANDE-SN, a Diretoria já havia 
recebido o sinal verde para fazer a 
mudança.
Mas a decisão implica em alteração 
do Regimento da ADunicamp, que 
só pode ser tomada por Assembleia 
Geral Extraordinária, com quórum 
mínimo de 10% dos sindicalizados. 
A Diretoria decidira convocar a As-
sembleia para o dia 25 de março, mas 
a decisão teve que ser adiada devido à 
suspensão das atividades na Univer-
sidade, no início daquele mês, devido 
à pandemia.

LEI COMPLEMENTAR 173
Com base na Lei Complemen-
tar 173, a  Pró-Reitoria de De-
senvolvimento Universitário da 
Unicamp editou, em 7 de julho, 
cinco Instruções Normativas 
que regulamentavam as “limi-
tações impostas pela lei” e trata-
vam das progressões por mérito 
da carreira docente, de concur-
sos públicos para o cargo de 
professor titular e para o preen-
chimento de vagas de professor 
doutor da carreira do Magistério 
Superior e de professor de car-
reiras especiais. As instruções 
tratavam também do preenchi-
mento de vagas de Pesquisador 
da Carreira Pq e da admissão de 

servidores da Carreira PAEPE 
(Profissionais de Apoio ao Ensi-
no, Pesquisa e Extensão).
De acordo com a Pró-Reitoria, 
as instruções foram editadas 
para garantir segurança jurídica 
aos atos praticados pela admi-
nistração, considerando as limi-
tações impostas pela referida lei. 
A Assessoria Jurídica avaliou 
que o congelamento imposto 
era questionável sob uma série 
de aspectos, inclusive constitu-
cionais: violação do princípio 
da irredutibilidade salarial, do 
direito adquirido e também da 
autonomia dos estados e muni-
cípios. E, ainda, que era da com-

petência do presidente da Repú-
blica a iniciativa de Lei tratando 
de aspectos da administração 
das universidades.
A assessoria entendia que a Lei 
Complementar não afetaria o 
direito à promoção e progres-
são funcional e que, em geral, os 
concursos públicos já iniciados 
poderiam prosseguir normal-
mente.
A assessoria entendia que a Lei 
Complementar não afetaria o 
direito à promoção e progres-
são funcional, e que em geral os 
concursos públicos já iniciados 
poderiam prosseguir normal-
mente.

VOTAÇÃO ELETRÔNICA, PELA PRIMEIRA 
VEZ NA HISTÓRIA DA ADUNICAMP

A proposta da ADunicamp 
de convocar eleições 
para a nova Diretoria e 

para o CR (Conselho de Repre-
sentantes) com votação eletrôni-
ca, pela primeira vez na história 
da entidade, foi aprovada em As-
sembleia Geral realizada em 26 
de agosto, também pela primeira 
vez de forma eletrônica. 
A assembleia aprovou também a 
data sugerida pela Diretoria, dias 6 
e 7 de outubro, e a agenda eleitoral 
iniciada em 2 de setembro. 
Além do calendário eleitoral, a 
assembleia aprovou a proposta de 
encurtar os mandatos da próxima 
diretoria e dos representantes do 
CR para 17 meses, ao contrário dos 
24 meses previstos no Estatuto da 
ADunicamp. “O Estatuto da ADu-
nicamp prevê também a realização 
de nossas eleições em conjunto 
com as eleições do ANDES-SN 
que ocorrem em maio. Daí a pro-
posta de encurtarmos, em caráter 

excepcional, o próximo mandato”, 
explicou o professor Paulo César 
Centoducatte (IC), vice-presidente 
da ADunicamp.
Todas as decisões tomadas na As-
sembleia sobre as eleições já ha-
viam sido aprovadas também pelo 
CR, em 6 de agosto.
A professora Silvia Gatti, presiden-
ta interina da entidade, afirmou 
que a plataforma digital a ser utili-
zada nas eleições, a Helios, é mui-
to segura e já amplamente testada. 
“O sistema tem sido utilizado em 
muitas universidades para eleições 
em diferentes setores. E já foi estu-
dado e viabilizado para nossas elei-
ções pelo setor de informática da 
ADunicamp”, afirmou ela.
Chapa única – O prazo para ins-
crição das chapas e dos nomes para 
concorrer ao CR foi encerrado em 
22 de setembro e apenas uma cha-
pa se inscreveu, a “ADunicamp: 
compromisso com os docentes, a 
universidade pública e a democra-

cia”. Trinta docentes se candidata-
ram ao CR.
A chapa inscrita propunha dar 
continuidade e aprofundar os 
projetos e programas do manda-
to 2018/2020, que se encerrava. A 
candidata à presidência pela nova 
chapa, Maria Silvia Viccari Gatti 
(IB), exercia então o cargo de pre-
sidente da ADunicamp em subs-
tituição a Wagner Romão (IFCH) 
que se licenciara. Vários integran-
tes da Diretoria 2018/2019 tam-
bém compuseram a chapa candi-
data à próxima gestão da entidade. 
Debate aberto – Às vésperas das 
eleições, em 1° de outubro, a ADu-
nicamp realizou um debate virtual 
e aberto com os integrantes da cha-
pa única que concorria às eleições. 
O objetivo do debate era apresen-
tar os integrantes da chapa e per-
mitir que docentes conhecessem, 
discutissem e questionassem as 
propostas para a nova gestão. 
Todos os integrantes da chapa, 
após se apresentarem, apontaram 
o momento de ataques e dificulda-
des que a Universidade, a pesquisa 
e a ciência públicas viviam no país. 
Paulo Cesar Centoducatte (IC), 
então Vice-Presidente da ADuni-
camp e candidato a 1º Vice-Pre-
sidente na nova chapa, e que já 
exerceu a presidência da entidade 
por quatro gestões, afirmou que 
“já havia acompanhado muitos 
momentos de ataques às nossas 
Universidades públicas, mas nun-
ca na história vi uma repetição de 
ataques tão violentos como agora”.
Os integrantes da chapa aponta-
ram ainda os ataques à democra-
cia, aos serviços públicos e o des-
monte de direitos trabalhistas em 
curso e defenderam a urgência de 
ampliar a união com outros sindi-

catos, entidades da sociedade civil 
e com a sociedade em geral para 
dar continuidade às ações e lutas 
que já vinham sendo travadas. 
“Vamos defender direitos não só 
de nossos/as associados/as, mas de 
todos/as docentes da Universidade 
e também de fora, pois estaremos 
junto ao Andes-SN e a outras enti-
dades e em outros campos de ação”, 
afirmou a professora Silvia Gatti. 
Ela lembrou que as Universidades 
públicas já vinham sendo atacadas 
pelos governadores paulistas mais 
recentes e que a pandemia era ape-
nas um argumento para recrudes-
cer os ataques. 
Docentes mais jovens, assim como 
aposentados que integravam pela 
primeira vez uma chapa para a Di-
retoria da ADunicamp afirmaram 
que, entre outros objetivos, haviam 
decidido participar para ampliar 
a atuação sindical entre docentes 
destes segmentos.
O debate foi mediado pela profes-
sora Eliete Maria Silva (FENF) e 
José Roberto Zan (IA), integrantes 
da Comissão Eleitoral da ADuni-
camp. Também participaram do 
encontro os professores Gustavo 
Tenório Cunha (FCM), Mohamed 
Habib (IB), Wanderley Martins 
(IA), Fernando Antônio Santos 
Coelho (IQ), Edson Joaquim dos 
Santos (Cotuca), André Kaysel 
Veslaco Cruz (IFCH) e as professo-
ras Wanda Pereira Almeida (FCF) 
e Diama Bhadra do Vale (FCM).
702 votos – Com um número de 
votantes de 843 no total, consi-
derado alto em comparação com 
eleições passadas com chapa úni-
ca, a “ADunicamp: compromisso 
com os docentes, a universidade 
pública e a democracia” foi eleita 
com 702 votos. 
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MOBILIZAÇÃO E APROVAÇÃO DAS COTAS SOCIAIS 
E ÉTNICO-RACIAIS NOS COLÉGIOS TÉCNICOS

A ADunicamp se mobilizou 
desde o início do ano em de-
fesa da introdução de cotas 

sociais e étnico-raciais nos processos 
de seleção (vestibulinhos) nos colé-
gios técnicos da Unicamp, o Cotuca 
e o Cotil. Foi uma das signatárias do 
“Manifesto pela Implementação de 
Cotas”, lançado em maio e assinado 
por dezenas de centros acadêmicos 
e entidades ligadas à educação. No 
final de maio, o Consu (Conselho 
Universitário) colocou na pauta da 
reunião de 2 de junho a votação de 
proposta para a introdução das cotas.
O Manifesto pela Implementação 
ressaltava que o processo de elabora-
ção, amadurecimento e finalização da 
proposta que seria votada já ocorria 
há mais de dois anos e fora constru-
ída coletivamente entre professores, 
alunos e funcionários nos colégios. 

“Coletivos e movimentos que histo-
ricamente pautam essas ações afir-
mativas na Universidade”, apontava 
o Manifesto, também foram consul-
tados na elaboração da proposta. Os 
órgãos colegiados do Cotil e do Co-
tuca já haviam votado e aprovado o 
texto final a ser votado pelo Consu.
Em nota divulgada amplamen-
te, antes da votação, a ADunicamp 
afirmou: “A ADunicamp, coerente 
com sua trajetória de defesa de todas 
ações e políticas que ampliam a de-
mocratização do acesso à educação, 
manifesta enfático apoio à proposta 
de criação de cotas sociais e étnico-
-raciais nos colégios da Universidade 
e conclama o Consu e toda comuni-
dade universitária para que aprovem 
tão importante conquista”.
Conquista histórica – A proposta foi fi-
nalmente aprovada no Consu, com 71 

votos favoráveis e apenas duas abstenções.  
“É uma conquista histórica. E com 
um recado claro à sociedade: nosso 
projeto de colégios da Unicamp está 
voltado a reduzir desigualdades ra-
ciais e sociais históricas do nosso país. 
Queremos potencializar trajetórias 
de formação de pessoas que não te-
riam essas oportunidades, democra-
tizar o acesso a nossos colégios técni-
cos e ter uma representação melhor 
da sociedade nas nossas instituições 
de ensino. Reconhecemos a neces-
sidade de contribuir no combate ao 
racismo e à desigualdade social”, afir-
mou o professor André Pasti, coor-
denador do Grupo de Trabalho que 
discutiu o projeto de cotas no Cotuca 
e então membro do CR (Conselho de 
Representantes) da ADunicamp.
O professor Edson Joaquim dos San-
tos, também do Cotuca e integrante 

ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE ASSOCIADOS/as
A ADunicamp lançou em agosto de 2020 uma 
grande campanha de atualização cadastral de 
seus/suas associados/as. A atualização já vinha 
sendo realizada de forma individual, desde 2019, 
mas tornou-se urgente diante do trabalho remo-
to, uma vez que o distanciamento físico implicou 

da Diretoria da ADunicamp, lem-
brou que a luta pela ampliação da 
abrangência social nos dois colégios 
já vinha de longa data. “São dois co-
légios antigos, o Cotuca tem a idade 
da Unicamp e o Cotil é só um pou-
co mais jovem. E sempre seguiram o 
modelo da Unicamp, com o processo 
seletivo realizado com o chamado 
‘vestibulinho’, ressaltou o professor 
Edson Santos. Como os dois colégios 
sempre foram muito procurados, 
mantinha-se sempre um nível alto 
de concorrência. “Mas sempre houve 
um incomodo, que causava maior ou 
menor apreensão. As provas sempre 
acabavam trazendo muitos alunos 
egressos de setores que já têm pri-
vilégios sociais, que estudaram em 
escolas melhores, particulares, e isso 
acabava inevitavelmente elitizando o 
Cotuca”, assinalou. 

em um grande aumento do atendimento e da 
comunicação com os/as associados/as por meios 
eletrônicos.
A decisão de realizar eleições eletrônicas ampliou a 
urgência do recadastramento, para permitir a am-
pla participação de todos/as no processo eleitoral

A atualização cadastral também é fundamental 
para estreitar a interação da ADunicamp com 
os/as associados/as, melhorar o fluxo dos aten-
dimentos e contribuir com a eficácia da comuni-
cação da entidade no envio de correspondências, 
notícias e informações.

a pandemia de COVID-19

Com a decisão da Reitoria de 
suspender as atividades na 
Universidade a partir 13 de 

março, a ADunicamp imediatamen-
te cancelou atividades presenciais 
programadas, como assembleias, 
atos públicos, atividades culturais, 
inclusive a “Semana em Defesa da 
Educação e da Universidade Públi-
ca” que incluiria um ato na Unicamp 
a ser realizado no dia 17 de março. 
Decidiu também pela não participa-
ção no ato público presencial, marca-
do para o dia 18 de março na região 
central de Campinas. A ADunicamp 
montou um sistema de plantão feito 
por meios eletrônicos, sem atividade 
presencial na sede da entidade.
A Associação se engajou desde o iní-
cio ativamente nas ações para conter 
e enfrentar a pandemia, bem como 
nas iniciativas de conscientização da 
população sobre a importância das 
medidas de quarentena adotadas no 
Brasil e no mundo e sobre os diferen-
tes aspectos da crise político-sanitária 
que foi se aprofundando no período. 
Assim que suspendeu as atividades 
presenciais, promoveu campanhas 
de conscientização e esclarecimento 
em suas redes sociais, realizou uma 
série de debates online sobre temas 
sensíveis relacionados à pandemia e 
manteve a defesa das condições de 
trabalho e demais interesses da co-
munidade da Unicamp, assim como 

de amplas faixas da sociedade, diante 
de medidas governamentais que im-
plicavam em prejuízos sociais, como 
os cortes de investimentos em uni-
versidades e pesquisa científica, redu-
ção de jornada de trabalho e salários, 
entre outras. 
Também destinou uma verba de 
R$ 800 mil, em iniciativa aprovada 
pelo CR, para ajuda a instituições, 
entidades civis e movimentos so-
ciais com vista a reduzir necessi-
dades básicas de famílias atingidas 
pelo desemprego e suprir órgãos 
que estão na linha de frente do 
combate à Covid-19, como o HC 
da Unicamp que recebeu, como 
primeiro aporte, R$ 258 mil para 
compra de equipamentos de prote-
ção aos profissionais de saúde.
Internet para todos/as – Com a 
suspensão das aulas presenciais e a 
adoção das atividades remotas de 
ensino, o acesso à internet tornou-
-se uma questão fundamental para 
a manutenção dos estudos de uma 
grande parte de alunos e mesmo de 
trabalhadores, já que muitas em-
presas também adotaram o sistema 
de home-office. A ADunicamp en-
campou ação do coletivo Intervo-
zes que pedia em caráter liminar a 
suspensão dos bloqueios de acesso 
à rede de computadores durante a 
pandemia. A ação do Intervozes foi 
encaminhada à Secretaria Nacio-

nal do Consumidor, 
ligada ao Minis-
tério da Justiça, à 
Agência Nacional 
de Comunicações 
(Anatel) e ao Comi-
tê Gestor da Internet 
no Brasil, reforçada 
por manifestação por 
escrito da ADunicamp, na 
qual destacava que o acesso 
à rede é de “relevante interessante 
social e essencial para propiciar o 
pleno intercâmbio científico, cul-
tural, social e organizacional entre 
os docentes, propiciando assim a 
difusão do conhecimento público 
de qualidade”.
O pedido do Intervozes se somou 
a outros feitos por outras entida-
des e, no início de abril, a Justiça 
Federal de São Paulo emitiu uma 
liminar atendendo ao pedido de 
suspensão dos cortes – a decisão 
foi derrubada em segunda instân-
cia em meados daquele mês. Ape-
sar da negativa à ação do Invervo-
zes, o debate sobre acesso gratuito 
à internet chegou ao Congresso 
Nacional, onde os parlamentares 
defenderam uma alternativa de 
acesso para aqueles sem condições 
de pagar a conta das operadoras.
Eleições e verba de ajuda – Ciente 
das dificuldades que as medidas de 
isolamento social impunham aos 

processos normais da entidade, a 
diretoria da ADunicamp propôs 
ainda em março a suspensão das 
eleições para a Diretoria e para o 
CR (Conselho de Representantes) 
que estavam marcadas para o iní-
cio de maio – o processo eleitoral 
seria retomado só em setembro. 
Na mesma reunião, a Diretoria 
também propôs ao CR destinar R$ 
800 mil da verba de contingência 
da entidade para apoiar institui-
ções, entidades civis e movimen-
tos sociais suprindo necessidades 
básicas surgidas com a pandemia. 
A primeira doação foi para o HC 
(Hospital de Clínicas) da Uni-
camp, que recebeu R$ 258 mil 
para compra de Equipamentos de 
Proteção Individual (EPIs) para 
médicos e enfermeiros da linha de 
frente no tratamento da Covid-19. 
Diversas outras entidades reco-
nhecidas e movimentos sociais  
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também receberam doações. “Esta 
crise não tem precedentes na his-
tória mundial. O sistema de saúde 
poderá entrar em colapso nos próxi-
mos dias. A economia deve ter uma 
forte depressão nos próximos me-
ses, o que vai acentuar o desempre-
go. A ADunicamp não pode deixar 
de participar do esforço para conter 
a pandemia da Covid 19. Preten-
demos criar condições para que a 
comunidade docente e universitá-
ria se engaje em ações práticas de 
solidariedade para salvar vidas!”, 
afirmou o então presidente Wagner 
Romão (IFCH).
Decisão sólida – Todas as decisões 
e doações foram amplamente in-
formadas aos/as associados/as da 

ADunicamp e à comunidade aca-
dêmica. Em “Carta aos Associados 
e Associadas”, publicada e encami-
nhada em 17 de abril, a ADunicamp 
fez uma relação detalhada das do-
ações feitas até aquele momento e 
também uma explicação ampla das 
razões que nortearam a decisão. 
“Este período de pandemia e de 
quarentena tem sido bastante di-
fícil para toda a humanidade, em 
todo o mundo. (...) A doença faz 
com que sejamos obrigados a re-
ver a forma de organização de 
nossas sociedades e as prioridades 
de nossas vidas. (...) Neste novo 
momento, fica evidente quão per-
niciosa tem sido a hegemonia ne-
oliberal pelo mundo, que fragili-

zou os sistemas públicos de saúde, 
impôs formas extremamente pre-
cárias e desreguladas de trabalho, 
flexibilizou direitos trabalhistas e 
previdenciários, perseguiu sindi-
catos, desorganizou a sociedade 
civil, desmontou estruturas de as-
sistência social, enfim, que tornou 
menor o Estado e agora deixou a 
sociedade à mercê da morte e da 
doença”, dizia a carta.
A ADunicamp reforçava na carta a 
necessidade de defender “o fortale-
cimento do Sistema Único de Saú-
de, defender as universidades pú-
blicas e o reforço à sua capacidade 
de formar quadros profissionais e 
de realizar pesquisa e extensão de 
serviços às comunidades, defender 

a ciência e a tomada de decisões 
políticas com fundamentos cien-
tíficos: isso é o que a ADunicamp 
tem feito ao longo de seus mais de 
40 anos de história e nunca antes 
isso foi tão urgente”.
“Nossa Seção Sindical se viu de-
safiada a agir à altura da gravida-
de desta crise, reservamos parte 
substancial de nosso patrimônio 
– amealhado ao longo destas qua-
tro décadas de existência de nosso 
sindicato – para o financiamento 
de ações de combate ao coronaví-
rus, ao apoio às/aos profissionais 
de saúde e de solidariedade às co-
munidades mais fragilizadas com 
os impactos econômicos da qua-
rentena”, afirmava.

DOAÇÕES PARA A SAÚDE CHEGAM A R$ 395,9 mil
O HC-Unicamp recebeu duas doações que 
totalizaram R$ 258.082,15, verba utilizada ex-
clusivamente para compra de Equipamento de 
proteção individual (EPIs) para uso dos/das ser-
vidores/as do hospital. As doações atenderam a 
pedidos diretos da Superintendência do HC. A 
primeira para a compra de peças de uniforme 
privativo (terninhos cirúrgicos), em caráter de 
urgência, para toda equipe assistencial e profis-
sionais da limpeza. A segunda foi direcionada 
para a compra de 60 mil unidades de Avental 
Plástico Manga Longa que serviram à equipe 
assistencial no atendimento aos pacientes inter-
nados com suspeita de Covid-19.
Ainda em relação ao setor da saúde da Uni-
camp, a ADunicamp reservou o montante de 
R$ 114.527,58 para financiar a realização de 
aproximadamente 1,6 mil exames em pacientes 
que derem entrada com suspeita de Covid-19. 
A solicitação partiu da Força-Tarefa UNICAMP 
contra o COVID-19 (F-T), que foi formada com 
o objetivo de estruturar a universidade e sua co-

munidade para os momentos mais críticos dessa 
pandemia, previstos para as próximas semanas. 
A F-T foi formada sob a liderança de docentes 
do IB (Instituto de Biologia), com ampla partici-
pação de docentes e pesquisadores/as de vários 
institutos e faculdades da Universidade.
Cândido Ferreira – ADunicamp realizou, tam-
bém, uma ação junto ao Hospital Cândido Fer-
reira. Foram doados R$ 23.337,00 para aquisi-
ção de produtos de higiene pessoal que foram 
distribuídos a pessoas em situação de rua. A dis-
tribuição dos donativos foi feita por intermédio 
do “Consultório na Rua”, um serviço oferecido e 
gerenciado pelo Hospital Cândido Ferreira, que 
tem como objetivo dar assistência justamente 
aos cidadãos e cidadãs vulneráveis por estarem 
em situação de rua. Parte da verba doada foi des-
tinada à compra de materiais de proteção (luvas, 
máscara, termômetro à distância etc.) utilizados 
pelos profissionais do hospital durante a assis-
tência aos moradores de rua.
Entidades assistidas - As doações atingiram um 

total de R$ 106.100,00, utilizados para a compra de 
alimentos e produtos de higiene e limpeza, e aten-
deram mais de 1000 famílias de diversas regiões da 
cidade de Campinas.

OBRA SÃO JOÃO BOSCO
http://www.ossjb.org.br/
Local de atuação: Vida Nova, 
Campinas (SP)

PROGEN
http://progen.org.br/
Local de atuação: Bassoli e Satélite íris, 
Campinas (SP)

EUFRATEN
https://www.eufraten.org.br/
Local de atuação: Vila Palmeira (C. Belo) 
e Jardim do Lago 2 (Oziel / Monte Cristo), 
Campinas (SP)

CEPROMM

https://www.cepromm.com.br/
Local de atuação: Campinas (SP) 

MAE MARIA ROSA
Local de atuação: São Marcos

DIREITO DE SER
http://www.direitodeser.org.br/
Local de atuação: São Marcos

AMIC - Amigos da Criança
https://amic.org.br/
Local de atuação: Village, Campinas (SP)

CÂNDIDO FERREIRA
https://candido.org.br/portal/
Local de atuação: Campinas (SP)

MARIELLE VIVE!
Local de atuação: Acampamento do 
Movimentos dos Trabalhadores 
Sem Terra em Valinhos (SP)

ITCP
Cooperativas de catadores; Agricultoras; 
Horta das Margaridas

COMUNIDADE MANDELA
Local de atuação: Jardim Nossa Senhora 
aparecida e região dos DICs de Campinas (SP)

OCUPAÇÃO ITAYÚ
Local de atuação: Jardim Itayú, Campinas (SP)

OCUPAÇÃO MAUÁ
Local: São Paulo (SP)

AMESOL
Associação de Mulheres na Economia 
Solidária Cooperativa de Mulheres com 
atuação em diversas regiões de Campinas (SP)

MINHA CAMPINAS
https://www.minhacampinas.org.br/
Atende diversas regiões de Campinas (SP )

EM DEFESA DA VIDA

Com a campanha “Eu Defendo a Vida” a 
ADunicamp reforçou seu engajamento 
na luta contra a disseminação do novo 

coronavírus e na conscientização da comunida-
de acadêmica e da população em geral quanto a 
importância de adotar as medidas de proteção 
determinadas pelas autoridades sanitárias. 
A campanha foi lançada em 30 de março e se 
prolongou por todo o ano, com várias peças 
semanais, como cards (ver nas páginas ante-
riores) e vídeos, disparadas pelas redes sociais 
para o público interno e externo da Unicamp.  
Sem deixar de olhar para os interesses da edu-

cação e dos serviços públicos como direito dos 
cidadãos, a campanha tem como lemas “Eu 
Defendo a Vida”, “Eu Defendo o SUS e o Ser-
viço Público” e “Eu Valorizo os Profissionais de 
Saúde”. Foram produzidas imagens para as re-
des sociais com os lemas, um texto explicativo 
e as hashtags #fiqueemcasa e #SeprecisarSairU-
seMáscara 
Em defesa de direitos – Em meio à pandemia, a 
ADunicamp se colocou fortemente contrária às 
ações de autoridades e governantes de desmon-
te do serviço público, com cortes em orçamen-
tos de universidades e hospitais universitários 

e em pesquisas. Ainda em abril, juntamente 
com o Fórum das Seis, a entidade defendeu o 
fortalecimento dos serviços públicos e a am-
pliação do atendimento universal e gratuito; do 
atendimento nos hospitais universitários, com 
contratações emergenciais de profissionais; a 
garantia da saúde dos trabalhadores das insti-
tuições de ensino; criticou decisões unilaterais 
das reitorias para manter o semestre a todo 
custo, contrariando até mesmo os estatutos, 
atropelando os órgãos colegiados e ignorando 
as dificuldades de professores e alunos. 
E, por fim, também apoiou a suspensão tem-
porária da campanha salarial de 2020. Em um 
manifesto, reforçou seu apoio à manutenção 
das medidas de isolamento e distanciamento 
social, defendeu medidas para a manutenção 
de empregos e salários dos setores público e 
privado; a instituição de renda mínima univer-
sal para famílias de desempregados e informais; 
a taxação de grandes fortunas, a suspensão do 
pagamento da dívida pública neste ano e, por 
fim, a revogação da Emenda Constitucional 
95/2016, que determina um teto para os gastos 
públicos e cujo resultado é o desinvestimentos 
em áreas sociais.
Extrema gravidade – Em Carta Aberta divul-
gada em 19 de março o Fórum das Seis alertava 
para a “extrema gravidade” da crise, para as in-
certezas daquele momento e, embora elogiasse 
a rápida decisão da Unicamp em suspender as 
atividades, criticava duramente a imposição de 
aulas remotas por parte das reitorias, bem ex-
pressa na declaração considerada irresponsável 
no momento - “A USP não vai parar!” -, feita 
pela Reitoria daquela Universidade.
O Fórum apontava ainda uma série de medidas 
que deveriam ser adotadas pelas universidades 
e pelo Centro Paula Souza diante da pandemia. 
Desde “medidas contundentes e responsáveis” 
de informação e proteção das comunidades, 
isolamento social, até a liberação pelo Cruesp e 
governo do estado, “de todos os trabalhadores 
e trabalhadoras que realizem atividades não es-
senciais”. “Medidas de proteção devem ser ado-
tadas por todas as unidades de trabalho consi-
deradas essenciais, sem exceções, considerando 
os grupos de risco e o rodízio de profissionais, 
inclusive com o uso de equipamentos de prote-
ção individual (EPIs) adequados e em             
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número suficiente a todas as pes-
soas”, defendia o Fórum, incluindo 
nesta medida trabalhadores/as ter-
ceirizados/as.
O Fórum defendia ainda contrata-
ções urgentes nos hospitais univer-
sitários e demais unidades de saú-
de, locais onde os/as profissionais já 
viviam sob intensa pressão.
“As reitorias estão incentivando 
a realização de atividades didáti-
cas online com vistas a substituir 
as aulas presenciais. Isto ocorre na 
Unicamp, na USP, na Unesp e no 
Centro Paula Souza. Somos con-
trários a esta medida!”, dizia a Car-
ta Aberta, e justificava a posição, 
entre outras afirmações: “A nossa 
força não pode estar concentrada 
em ‘salvar o semestre’ a qualquer 
custo! O papel da Universidade Pú-
blica, nas distintas especialidades 
que compomos, é o de contribuir 
com a sociedade para que esta cri-
se seja a menos duradoura possível, 
com os menores impactos sociais 
e econômicos, considerando, em 
especial, as pessoas e setores mais 
fragilizados da sociedade brasileira. 
(...) Não há dúvidas sobre a impor-
tância das tecnologias de informa-
ção e comunicação (TICs) e da sua 
capacidade de permitir o diálogo 

entre nós e entre a universidade e 
a sociedade. As TICs ajudaram nos 
últimos anos a nos aproximarmos 
mais, a aproximar professores e es-
tudantes e consideramos isso muito 
positivo. É, portanto, fundamental 
que, neste momento de “quaren-
tena”, possamos manter contatos 
entre estudantes, docentes e fun-
cionárias/os, como uma forma de 
nos fortalecermos e nos apoiarmos 
neste período difícil. No entanto, a 
utilização destas tecnologias para a 
transformação de cursos e discipli-
nas presenciais, da noite para o dia, 
em cursos e disciplinas à distância, 
é algo absolutamente descabido 
frente à realidade que tem se agi-
gantado e que fatalmente se imporá 
entre nós nas próximas semanas”.
O Fórum também alertava para o 
risco de se tentar uma transforma-
ção súbita sem uma avaliação de 
situações específicas como as desi-
gualdades de acesso à tecnologia e 
a equipamentos existentes entre do-
centes e estudantes.
“É no mínimo irresponsável e des-
respeitoso que as Universidades e 
Unidades de ensino possam vir a 
constranger seus quadros a esta for-
ma de relação professor/a-aluno/a. 
Ainda mais em um momento de 

dúvida e medo”, dizia.
Por fim, a Carta Aberta cobrava do 
Cruesp o agendamento urgente de 
reuniões para a discussão e delibe-
ração de medidas de contenção da 
pandemia e de diminuição dos im-
pactos da crise junto à comunidade 
universitária.
Enfim, a reunião – O Cruesp, por fim, 
recebeu os representantes das entida-
des que compõem o Fórum das Seis, 
em reunião virtual realizada em 7 de 
maio. A pauta para a reunião pro-
posta pelo Fórum era clara: tratar de 
assuntos relacionados à pandemia e 
informar aos reitores a decisão de sus-
pender a campanha salarial de 2020 
até que houvesse condições para a 
realização de assembleias. A possibili-
dade de assembleias virtuais juridica-
mente respaldadas só surgiria depois. 
Mas, pouco antes da reunião, a pauta 
divulgada pelo Cruesp listava apenas a 
apresentação da situação orçamentá-
ria e financeira por parte das equipes 
técnicas das universidades e o dissídio.
Na apresentação da situação financei-
ra, o reitor da Unesp Sandro Valen-
tini, presidente do Cruesp, mostrou 
a queda da arrecadação do ICMS, e 
os reitores relataram que no dia an-
terior haviam se encontrado com o 
vice-governador Rodrigo Garcia para 

pleitear que parte do apoio financeiro 
programado para ser repassado pela 
União aos estados deveria ser repas-
sado às universidades. Eles também 
fizeram relatos das iniciativas ado-
tadas para a diminuição de despesas 
em cada universidade, basicamente 
centradas na suspensão de contrata-
ções, congelamento das carreiras e até 
corte de benefícios, como o adicional 
noturno na Unicamp.
Representantes do Fórum questio-
naram duramente os argumentos e 
soluções apresentadas pelos reitores. 
Afirmaram que a crise da Covid-19 
era “uma crise brutal e que as perspec-
tivas de superação passam pela efeti-
va presença do Estado”, ao contrário 
do que prega o receituário neoliberal”. 
Apontavam, portanto, que “políticas 
de corte” não contribuiriam com a 
solução da crise. Num momento em 
que o investimento em ciência e saú-
de havia sido determinante, os orça-
mentos das universidades deveriam 
ser preservados a qualquer custo. O 
Fórum reivindicava que os reitores 
não apostassem no corte de despesas 
como solução para a crise, mas sim 
que fossem incisivos na cobrança de 
recursos junto ao governo.
A respeito do dissídio de 2020, não 
houve discussão. O Fórum das Seis já 

havia deliberado pelo adiamento da 
data-base, uma vez que as discussões 
a respeito da pauta salarial e demais 
reivindicações requerem a realização 
de assembleias nas unidades.
O coordenador do Fórum das Seis, 
professor Wagner Romão, lembrou 
que o principal objetivo da reunião, do 
ponto de vista das entidades, era deba-
ter os diversos problemas relacionados 
à pandemia. “Nossa intenção é colabo-
rar na busca de saídas desta crise, que 
é muito grave e inédita, mas para isso 
é preciso que os reitores estabeleçam 
real diálogo com as entidades repre-
sentativas e tenham como eixo cen-
tral a garantia da vida e a contribuição 
das universidades para o combate à 
Covid-19”, frisou. O Fórum destacou 
a importância de uma posição firme 
dos reitores e das universidades quan-
to à manutenção da quarentena, a de-
fesa das vidas dos servidores das uni-
versidades e do Centro Paula Souza, a 
defesa do SUS, a defesa da dignidade 
do trabalho de todos, liberação dos 
grupos de risco, EPIs e testagem para 
todos os servidores em atividade pre-
sencial, inclusive para terceirizados, 
bem como a garantia de contratações 
emergenciais.
Como muitos assuntos ficaram penden-
tes e o Cruesp sinalizara a possibilidade 

de uma reunião somente em junho, o 
Fórum insistiu na necessidade de uma 
nova reunião nos próximos dias.
Marcha pela Vida – Convocada por 
várias entidades, a Marcha pela Vida 
realizou, em 9 de junho, grande nú-
mero de atividades virtuais, com 
participação intensa da ADunicamp 
e das demais entidades ligadas ao Fó-
rum das Seis. O objetivo da Marcha 
foi o de chamar a atenção da socieda-
de para o grave momento que o país 
vivia diante da extensa crise sanitária, 
econômica, social e política. Duran-
te a marcha, foi lançado o Manifes-
to pela Vida, assinado por dezenas 
de entidades, entre elas as ligadas ao 
Fórum da Seis e CNBB, SBPC, ABI, 
Abrasco, Andifes, Cebes, CNS, Rede 
Unida, SBB, todas elas unidas no 
movimento de abrangência nacional 
chamado Frente pela Vida.
O Manifesto apontava que o Brasil se 
tornara naquele momento o epicentro 
da pandemia na América Latina, com 
o segundo maior número de casos no 
mundo e a  maior taxa diária de mor-
tos, e dizia: “O Brasil vive uma grave 
crise – sanitária, econômica, social e 
política – exigindo de toda sociedade, 
especialmente de governantes e repre-
sentantes do povo, o exercício de uma 
cidadania guiada pelos princípios da 

solidariedade e da dignidade huma-
na, baseada na democracia e na busca 
de soluções conjuntas para o bem co-
mum de toda a população”. 
A ADunicamp participou virtual-
mente de diversas atividades ocor-
ridas, além da Marcha, e também 
realizou um novo debate virtual, o 

décimo da série que vinha desen-
volvendo (leia mais nesta edição), 
desta vez com o tema “Perspectiva 
de testagem para Covid-19 na Uni-
camp” e também propôs uma refle-
xão sobre a importância da pesqui-
sa básica para o enfrentamento de 
crises. 

PONTOS PARA REFLEXÃO E DEBATE ELENCADOS PELO ‘MANIFESTO PELA VIDA

- O direito à vida é o bem mais 
relevante e inalienável da pessoa 
humana, sem distinção de qual-
quer natureza;
- As medidas de prevenção e 
controle no enfrentamento da 
pandemia da COVID-19 devem 
ser estabelecidas com base cien-
tífica e rigorosamente seguidas a 

partir de planejamento articula-
do entre os governos federal, es-
tadual e municipal;
- O Sistema Único de Saúde – 
SUS é instrumento essencial 
para preservar vidas, garantin-
do, com equidade, acesso uni-
versal e integral à saúde;
- A solidariedade, em especial 

para com os grupos mais vul-
neráveis da população, é um 
princípio primordial para uma 
sociedade mais justa, sustentável 
e fraterna;
- É imprescindível para a vida no 
Planeta a preservação do meio 
ambiente e da biodiversidade, 
garantindo a todos uma vida 

ecologicamente equilibrada e 
sustentável;
- A democracia e o respeito à 
Constituição são fundamentais 
para assegurar os direitos indivi-
duais e sociais, bem como para 
proporcionar condições dignas 
de vida para todas e todos os 
brasileiros”.

política suicida em meio à pandemia  

Diante da política sanitária 
errática e sem rigor científi-
co conduzida pelas diferen-

tes esferas de governo, a ADunicamp 
e as demais entidades do Fórum das 
Seis divulgaram, em 17 de junho, 
uma Carta Aberta dirigida aos rei-
tores que pedia um posicionamento 
“institucional e público das universi-
dades paulistas diante do gravíssimo 
risco que a população do estado de 
São Paulo está correndo com o rela-
xamento oficial das medidas de iso-
lamento e distanciamento por parte 

do governo estadual e municipais”. 
“Em um quadro de contínuo e alar-
mante crescimento de casos de con-
taminação pelo Sars-CoV-2 e de 
óbitos pela Covid-19, equiparável 
com o que em outros países pro-
vocou o fechamento quase total de 
atividades, e com recordes diários 
que parecem não encontrar um teto, 
as autoridades do estado e de vários 
municípios estão procedendo a uma 
inexplicável abertura de comércio 
e de serviços não essenciais, desa-
conselhada por todas as lideranças 

sanitárias do mundo, e oposta às po-
líticas que, também no mundo todo, 
deram resultado para achatar as cur-
vas de crescimento da pandemia e 
caminhar efetivamente para uma re-
cuperação também econômica (...) 
Em vez do aumento de isolamento e 
distanciamento que seria necessário, 
vemos uma circulação de pessoas 
cada vez mais intensa, com meios 
de transporte lotados, que pode dar 
como resultado uma tragédia muito 
maior do que esta que o país já vive 
hoje”, afirmava a Carta. E finaliza-

va: “A Unesp, a Unicamp, a USP e o 
Centro Paula Souza não podem ser 
instituições omissas nessa hora tão 
grave da pandemia em curso!”
Redução de salários e jornada –
Decisão tomada pela Funcamp 
(Fundação de Desenvolvimento da 
Unicamp), em plena pandemia, de 
realizar cortes de 25% nos salários 
e nas jornadas de trabalho de mé-
dicos, enfermeiros e funcionários 
técnico-administrativos, muitos de-
les que atuam na linha de frente no 
Hospital de Clínicas, gerou             
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uma onda de protestos entre docen-
tes e estudantes e levou a ADunicamp 
a denunciar as ações e pedir explica-
ções urgentes da Reitoria.  
De acordo com a professora Rosana 
Onocko Campos, do Departamen-
to de Saúde Coletiva da FCM, uma 
das profissionais ouvidas pela ADu-
nicamp para apurar o que ocorria, a 
“redução de jornadas e salários em 
plena pandemia é um absurdo. Os 
profissionais que tiveram seu salário 
e carga horária reduzidos em 25% são 

da Faculdade de Medicina e não do 
hospital, mas como muitos são auxi-
liares de ensino do ciclo clínico e das 
residências essa redução acaba im-
pactando, com certeza, o atendimen-
to no HC”.
Os cortes começaram a ser feitos no 
início de maio e atingiram, na área 
de ensino, profissionais com contra-
tos precarizados em relação aos dos/
as demais docentes, contratados pela 
Funcamp pelo regime de CLT, ao 
contrário de docentes de carreira que 

têm contratos estáveis e sólidos.
Os cortes estavam sendo feitos, aos 
poucos, com base na Medida Provi-
sória 936/2020, promulgada em 22 
de março pelo Governo Federal, e 
que autorizava a redução de jornada e 
salário de trabalhadores, por três me-
ses, no contexto da pandemia. A Fun-
camp justificava os cortes alegando a 
“necessidade de adoção de medidas 
preventivas para minimizar a cadeia 
de transmissão, bem como a neces-
sidade de reduzir o risco de contágio 
da população”. Porém, como apurou 
a ADunicamp, muitos profissionais 
submetidos aos cortes atuavam na 
linha de frente do atendimento aos 
pacientes no HC. 
O professor Francisco Hideo Aoki, 
do Departamento de Clínica Médica 
da faculdade, afirmou que muitos dos 
profissionais de medicina e enferma-
gem submetidos aos cortes vinham 
atuando em áreas essenciais de aten-
dimento no Hospital de Clínicas.
A maneira como os cortes foram re-
alizados causou indignação e revolta 
entre os profissionais e docentes. O 
anúncio foi feito individualmente, 
por documento encaminhado pela 
Funcamp para que os profissionais 
simplesmente tomassem ciência, sem 
nenhum comunicado ou negociação 
anterior. A ADunicamp teve que pu-
blicar o texto com a denúncia sem 

especificar o número de profissionais 
afetados, pois a Funcamp não res-
pondeu às solicitações feitas. 
O professor Gustavo Tenório Cunha, 
do departamento de Saúde Coletiva 
da FCM e diretor da ADunicamp 
relatou que a maioria dos/as profis-
sionais afetados são médicos jovens, 
que fazem pós-gradução, mestrado 
ou doutorado, mas todos eles “forte-
mente vocacionados para atividade 
docente” e para o trabalho em hospi-
tais públicos. “São profissionais que 
têm uma capacidade reconhecida, 
geralmente pessoas com vocação do-
cente e trajetória de mestrado e dou-
torado. São profissionais que gostam 
do que fazem, são muito respeitados 
pelos professores, pois foram alunos 
e poderiam estar em qualquer outro 
lugar, mas optaram por estar aqui”
A ADunicamp questionou, como 
tem denunciado sistematicamente, o 
modelo dos contratos realizados pela 
Funcamp, pois eles indicam a preca-
rização das condições de trabalho da 
Universidade. “Mas fique claro que so-
mos contra os contratos, não contra os 
profissionais. Defendemos que sejam 
abertos concursos para preencher as 
vagas necessárias e que estes profissio-
nais tenham toda a segurança traba-
lhista dos demais docentes”, defendeu 
o professor Paulo César Centoducatte 
(IC), diretor da ADunicamp.

A Funcamp só se manifestou após 
a publicação dos fatos pela ADuni-
camp, mas se ateve a afirmar apenas 
que a Fundação é “interveniente nos 
convênios da Unicamp” e que fica “a 
cargo dos executores” a responsabili-
dade pelas “decisões quanto às con-
tratações e rescisões contratuais” e 
que as reduções de jornada na FCM 
e Hemocentro foram “decididas e de-
mandadas pelos respectivos executo-
res dos convênios”. A direção da FCM 
não se pronunciou.
Reitoria é questionada – Em carta 
aberta à comunidade universitária, 
publicada em 21 de março, a ADuni-
camp questionou a Reitoria e as Pró-
-Reitorias de Graduação e Pós-Gradu-
ação sobre as ações de enfrentamento 
da pandemia na Universidade. 
Após um breve relato do quadro 
pandêmico, a carta defendeu o iso-
lamento social como “a única forma 
de diminuir a disseminação do vírus 
e de resguardar minimamente nosso 
sistema de saúde”. Mas advertiu que 
as “medidas de suspensão de ativida-
des precisam ser consideradas equa-
nimemente para docentes, funcio-
nários, estudantes e trabalhadores/as 
terceirizados/as”.
Apesar de considerar correta a de-
cisão da Reitoria de suspender as 
atividades acadêmicas presenciais e 
eventos públicos a ADunicamp ques-

tionou decisões da GR 25/2020, pu-
blicada em 16 de março, quatro dias 
após a suspensão. Na GR, a Reitoria 
apontou que pretendia normalizar 
o seguimento do calendário esco-
lar, com a criação de um “programa 
emergencial para os cursos e discipli-
nas de Graduação e Pós-Graduação” 
e também nos colégios com “a migra-
ção para atividades de educação me-
diada por tecnologia”. 
A GR dizia que os docentes é que de-
veriam “propor adaptações aos pro-
gramas das disciplinas e a seus planos 
de atividades educacionais validadas”. 
A resolução gerou diversos sentimen-
tos na comunidade docente e tam-
bém entre os discentes.
Na carta aberta à comunidade a ADu-
nicamp relatou que parte das/os docen-
tes entendia a medida como acertada, 
uma vez que Universidade precisaria, 
diante da longa crise que se anunciava, 
manter-se funcionando e não deveria 
arriscar-se a “perder o semestre”. 
Contudo, apontava a ADunicamp, 
outra parte dos docentes considerou 
a medida um equívoco grave. “Me-
lhor seria considerar o que fazer com 
o semestre apenas quando da finali-
zação do período de isolamento so-
cial recomendado pelas autoridades 
sanitárias. Fundamental neste mo-
mento a preocupação em salvar vi-
das, mais do que ‘manter o semestre’ 

a qualquer custo, considerando-se 
também os prejuízos pedagógicos e 
acadêmicos de uma ‘adaptação’ for-
çada de conteúdos”. Mesmo os/as que 
tinham essa posição não se mostra-
vam contrários a estabelecer contato 
com as/os estudantes por meio digi-
tal, mas defendiam que isso deveria 
se dar de maneira voluntária. O ar-
gumento era que o isolamento social 
gerava nos docentes e estudantes não 
só a necessidade de se dedicar às fa-
mílias, mas era preciso levar em conta 
as “desigualdades de acesso às plata-
formas digitais, aspectos psicológicos 
da quarentena e o medo da doença, 
entre outras situações pessoais”.
Esta divisão levou a ADunicamp a 
fazer uma série de questionamentos 
à Reitoria e às Pró-Reitorias, com pe-
didos de informações sobre, entre di-
versas outras questões, os protocolos 
que seriam adotados tanto para o en-
sino remoto como para as disciplinas 
que exigem atividades presenciais, 
qual seria o ordenamento dos proces-
sos decisórios na Universidade, sobre 
atitudes que seriam tomadas diante 
dos desequilíbrios de acesso à inter-
net por parte dos estudantes
Na carta aberta, a ADunicamp tam-
bém se colocava à disposição para 
receber manifestações espontâneas 
de docentes “sobretudo dúvidas, rela-
tos pessoais e questões para organizar 

nossa atuação neste período e tam-
bém para que possamos encaminhá-
-las à Reitoria, Pró-Reitorias e demais 
autoridades”.
Combate frágil – O Consu (Con-
selho Universitário) da Unicamp 
aprovou, em 9 de junho, com pou-
cas modificações e por ampla maio-
ria dos votantes, a moção sugerida 
pela ADunicamp que reivindica ao 
Poderes Públicos maior efetividade 
e união para combater a pandemia 
da Covid-19. O texto traz, entre ou-
tras argumentações, a constatação de 
que “diversas lideranças políticas têm 
emitido sinais contraditórios nestes 
dias, contrariando aquilo que a Ci-
ência já estabelece como as melhores 
formas de enfrentamento à Covid-19. 
Ações e declarações que minimizam 
os efeitos da doença, negam doentes 
e mortos, e que são contrárias ao iso-
lamento social têm confundido a po-
pulação e, na prática, vêm sabotando 
os esforços locais e nacionais de con-
tenção da pandemia”.
O texto evidenciava a “importância 
estratégica das Universidades Públi-
cas, Institutos de Pesquisa e dos Hos-
pitais Universitários para o bem-estar 
da sociedade e o futuro soberano do 
país”, e apontava a urgência da “ma-
nutenção e eventual ampliação dos 
orçamentos para educação, ciência e 
tecnologia”.

DEBATES VIRTUAIS DISCUTEM EDUCAÇÃO, SAÚDE, ECONOMIA E SOCIEDADE DIANTE DA PANDEMIA

Especialistas e cientistas se reuniram em 
torno de temas importantes referentes 
aos impactos da pandemia na sociedade 

e economia em uma série de debates virtuais 
realizados, a partir de março, pela ADunicamp. 
A necessidade de medidas rigorosas para con-
ter a disseminação do novo coronavírus; o im-
pacto na economia e vida social da pandemia 
e seu avanço e como conviver com ela foram 
alguns dos temas dos debates. O ensino remoto 
adotado com a suspensão das atividades pre-
senciais foi outro tema debatido em uma das 

reuniões virtuais. 
Os debatedores apontaram em suas conclusões 
que o improviso e a concepção imediatista na 
adoção das atividades remotas pelas instâncias 
de governos e instituições de ensino ameaça-
vam aumentar as desigualdades e tornar ainda 
mais precário todos os níveis de ensino – um 
dos aspectos nessa conclusão é o acesso à inter-
net e às plataformas digitais. 
“O germe desse modelo perverso já estava lá 
na LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional). O que se propõe é uma precariza-

ção clara e a desconstrução do ensino público”, 
apontou a professora Heloísa Lins, da Facul-
dade de Educação da Unicamp e integrante da 
Abalf (Associação Brasileira de Alfabetização) 
ao abordar o ensino remoto e a EaD (Educação 
a Distância).
Debate: o coronavirus – Diante do clima de 
incerteza e desinformação, a ADunicamp de-
cidiu promover, já em 16 de março, um debate 
com docentes da área de saúde, com o objetivo 
de transmitir para a comunidade as informa-
ções científicas e sanitárias que se tinha, até  

Foto: Arquivo ADunicamp (capturas de telas)
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aquele momento, sobre a pande-
mia. Este foi o primeiro de uma sé-
rie de encontros e debates sobre a 
Covid-19 que ocorreriam ao longo 
dos próximos meses.
Participaram do debate, intitulado 
“O Coronavirus (Covid-19): o que 
tem sido feito até agora e como pre-
venir”, as professoras Silvia Gatti 
(IB), então vice-presidente da ADu-
nicamp e especialista em virologia; 
e Maria Filomena Vilela (FEnf), 
especialista em saúde coletiva; e o 
professor Gustavo Cunha (FCM), 
diretor da entidade, e também es-
pecialista em saúde coletiva.
No encontro, mediado pelo pre-
sidente da ADunicamp, professor 
Wagner Romão (IFCH), os/as de-
batedores/as foram unânimes em 
afirmar a necessidade de que o 
Brasil tomasse medidas imediatas, 
orientadas pela ciência e de amplo 
alcance, para conter a pandemia. 
De acordo com eles, o quadro da 
pandemia já se alterava rapidamen-
te no país e tudo já indicava, naque-
le momento, que a América Latina 
seria um dos próximos epicentros 
da pandemia.
Covid-19 e a economia – Apenas 
três dias depois do primeiro encon-
tro, em 19 de março, a ADunicamp 
realizou um segundo debate, com o 
título “Coronavírus: Efeitos na Saú-
de Pública e na Economia”, outro 
tema que era latente e cheio de in-
certezas naquele início de expansão 
da pandemia no Brasil.

Participaram deste segundo debate 
a professora Mônica Corso (FCM), 
especialista em pneumologia, o 
professor Guilherme Santos Mello 
(IE), diretor do Centro de Estudos 
de Conjuntura e integrante da Di-
retoria da ADunicamp e o médico 
sanitarista Pedro Tourinho, verea-
dor em segundo mandato pelo PT 
de Campinas. O debate foi coorde-
nado pelo professor Romão, presi-
dente da ADunicamp.
Os debatedores voltaram a alertar 
para o fato de que o Brasil ainda 
não havia tomado e sequer anun-
ciado medidas sanitárias e econô-
micas “necessárias e urgentes” para 
enfrentar a crise que já estava em 
curso e muito menos aquela previs-
ta para os meses futuros.
Na avaliação deles, o mundo já es-
tava diante de uma crise econômica 
e social jamais vista na história re-
cente e que seus efeitos se prolon-
gariam por anos e exigiriam uma 
intervenção pesada do Estado para 
recuperar a economia
Avanço da pandemia – “O avanço 
da pandemia e como conviver com 
ela” foi o tema do terceiro debate 
da série, em 25 de março, e para os 
debatedores a sociedade brasileira 
já estava, naquele momento, sendo 
obrigada a repensar profundamen-
te alguns de seus valores diante da 
pandemia da Covid-19. Além disso, 
terá que se preparar para enfren-
tar com equilíbrio o longo período 
de reclusão que ainda teremos que 

atravessar para conter a expansão 
da doença.
Participaram desse terceiro debates 
o professor doutor Francisco Aoki e 
a professora doutora Rosana Onoko 
Campos, da Faculdade de Ciências 
Médicas da Unicamp.
Para os debatedores, a revisão de 
valores imposta pela pandemia 
passou a exigir um novo olhar so-
bre a importância da solidariedade 
social e sobre o papel do sistema 
público de saúde e da ciência e da 
universidade públicas. O SUS (Sis-
tema único de Saúde), que hoje está 
combalido, vai ser o nosso principal 
instrumento para enfrentar a pan-
demia no país, já alertavam.
Cloroquina e outros mitos – A falta 
de estratégia eficaz das autoridades 
brasileiras e o uso da cloroquina 
para tratar a Covid-19 teve uma 
sessão de debate especial, o sexto 
encontro da série, intitulado “CO-
RONAVÍRUS: A contenção do tra-
tamento da Covid-19 em debate”. A 
sessão virtual acompanhou, em 15 
de abril, as discussões sociais em 
torno dessas questões, o que inclui 
a persistência do governo federal 
em defender o uso da cloroquina, 
apesar de testes científicos indica-
rem que não produz nenhum efeito 
direto sobre o coronavírus da Co-
vid-19.
Especialistas em fármacos e saúde 
pública abordaram as questões que 
pairavam sobre a cloroquina e a au-
sência de um medicamento especí-

fico ou vacina para a doença pro-
vocada pelo novo coronavírus. “A 
grande dificuldade no combate ao 
coronavírus é que trabalhamos com 
um grau de incerteza muito grande. 
E ainda não temos vacina, talvez só 
no próximo ano. Ou nem isso: te-
mos que lembrar que dengue e Aids 
também são vírus, e ainda não te-
mos vacinas para elas”, afirmou no 
debate o médico sanitarista, profes-
sor doutor Gastão Wagner Campos, 
da Faculdade de Ciências Médicas 
da Unicamp, com atuação nas áreas 
de Saúde Coletiva e Saúde Pública.
Além do professor Gastão, partici-
pou do debate a professora doutora 
Wanda Almeida (FCF/Unicamp), 
com larga experiência no desenvol-
vimento de fármacos O debate foi 
mediado pelo presidente da ADu-
nicamp, professor doutor Wagner 
Romão (IFCH).
Flexibilização e risco – Outro de-
bate, o sétimo da série realizada 
pela ADunicamp, teve como tema 
“Subnotificação e os riscos de flexi-
bilização da quarentena”, em que os 
participantes questionaram as me-
didas que permitiriam a reabertura 
parcial do comércio e escolas. 
Com foco na decisão do prefeito de 
Campinas, Jonas Donizete, pressio-
nado por empresários e comércio, os 
debatedores acusaram tais medidas 
como um crime contra a sociedade, 
que colocaria em risco milhares de 
pessoas – esta primeira tentativa de 
flexibilização em Campinas acabou 

barrada pelo governo do Estado por 
alguns dias, já que havia um decreto 
estadual estabelecendo o fechamen-
to dos estabelecimentos comerciais 
até o dia 10 de maio. 
Naquele momento, o Brasil supera-
va até mesmo a China em número 
de mortos diários, o que indicava a 
inadequação das medidas de rela-
xamento da quarentena. “Sabemos 
que a volta às ruas de forma desor-
denada é um crime que vai gerar um 
grande número de covas”, advertiu o 
professor doutor Heleno Rodrigues 
Corrêa, epidemiologista e especia-
lista em saúde pública (Unicamp/
UNB). De fato, a prefeitura reabriu 
o comércio, os casos aumentaram 
e o fechamento de lojas e shopping 
foi novamente determinado.
Além do professor Heleno, par-
ticiparam do debate a professora 
doutora Verônica González-Lopez 
(IMECC/Unicamp), especialista 
em estatística e integrante da Dire-
toria da ADunicamp; e a presidente 
do Conselho Municipal de Saúde de 
Campinas e dirigente do Movimen-
to Popular de Saúde, Nayara Lúcia 
Soares Oliveira, socióloga com es-
pecialização em saúde pública.
Negação da Ciência – “Obscu-
rantismo e fragilidade da Ciência 
em tempos de pandemia”, o oitavo 
debate da série, realizado em 4 de 
maio, apontou que além de profis-
sionais de saúde e cientistas, grande 
parte da população brasileira assiste 
com perplexidade as manifestações 
crescentes da chamada “corren-
te negacionista”, que se baseia em 
informações pontuais ou simples-
mente falsas para negar a extensão 
da pandemia da Covid-19 e distri-
buir notícias sobre supostas “curas 
milagrosas”. 
Para os debatedores, que apresen-
taram, entre outros pontos, as ori-
gens do negacionismo na história, 
essa corrente retoma a ideia da ne-
gação da ciência e representa um 
risco para o controle da expansão 
da pandemia, ao negar também os 
mecanismos de proteção, num mo-
mento em que o contágio já crescia 
sem controle no Brasil e o isola-
mento social era a única arma co-

nhecida para contê-lo.
Participaram do debate a professo-
ra Ana Arnt (IB), bióloga e doutora 
em Educação, e o professor doutor 
em Ciência Política, Álvaro Bianchi 
(IFCH). Os debates foram coorde-
nados pelo professor doutor Wag-
ner Romão (IFCH), presidente da 
ADunicamp.
Matemática e Enfermagem – O 10° 
debate da série sobre a Covid-19 da 
série teve como tema “A Importân-
cia da Matemática e da Enferma-
gem em Tempos de Pandemia” e 
tratou, entre outros temas, da inten-
sa sobrecarga de trabalho colocada 
sobre o setor de Enfermagem nos 
hospitais públicos e também da ur-
gência de utilização de instrumen-
tais científicos, como a matemática, 
para ajudar a compreender e agir 
sobre a nova realidade instalada na 
pandemia.
A professora Renata Gasparino 
(FENF), uma das debatedoras, 
apontou que a sobrecarga de tra-
balho das equipes de enfermagem 
é uma ameaça não só para os pro-
fissionais, mas também para os 
pacientes que dependem deles. Es-
tudos internacionais recentes mos-
tram que a exigência de atendimen-
to de apenas um paciente a mais, 
por cada profissional da equipe de 
enfermagem, resulta em aumento 
de 7% de mortalidade entre o con-
junto de pacientes assistidos, afir-
mou a Professora Renata
O outro debatedor, o professor Pau-

lo Silva e Silva (IMECC), falou so-
bre o estudo de modelos, sobre os 
quais os matemáticos como ele es-
tavam se debruçando, para auxiliar 
com o maior rigor possível as políti-
cas sanitárias de reforço e distensio-
namento do isolamento social para 
conter o avanço da Covid-19.
A presidente da ADunicamp, pro-
fessora Silvia Gatti (IB), interme-
diou o debate que, como os demais, 
foi transmitido ao vivo e permanece 
disponível nos canais de comunica-
ção da entidade na internet.
Vacina remota – A possibilidade de 
vacinação em massa, em curto es-
paço de tempo, era “muito remota 
e praticamente inexistente”, naquele 
6 de agosto, quando foi realizado o 
11° debate sobre a Covid-19, na opi-
nião dos/as especialistas em vacinas 
que participaram do encontro. Ain-
da de acordo com os/as palestran-
tes, a chamada “vacina russa”, que 
era então anunciada como prestes 
a ser licenciada, estava longe de 
ter passado pelas etapas científicas 
consideradas indispensáveis para a 
obtenção de um produto seguro.
Participaram do debate, que teve 
como título “A busca e o trabalho 
científico para a obtenção de vaci-
nas contra a Covid-19”, o biólogo 
Gabriel Fernandes, pesquisador 
em Saúde Pública da Fiocruz Mi-
nas (Instituto Rene Rachou), e as 
biólogas Izabella Pena, Pós doc no 
Whitehead Institute do IT (Boston/
EUA), e Silvia Gatti (IB–Unicamp), 

presidente da ADunicamp e media-
dora do encontro.
Izabella relatou que naquele mo-
mento existiam 140 vacinas sendo 
pesquisadas no mundo, 25 delas 
em fase clínica e apenas três em 
fase final. “Não podemos chamar 
de vacinas ainda, por enquanto são 
preparações biológicas candidatas a 
vacinas. Só a última fase do expe-
rimento, a Fase 3, vai provar se são 
vacinas ou não. E apenas três estão 
nesta fase”, apontou. Duas delas, a 
Oxford e a Sinovac, estão em fase 
de teste no Brasil.
Gabriel Fernandes fez um detalha-
mento de como se processam as fa-
ses de preparação e teste das vacinas 
e as diferentes tecnologias utilizadas 
nas seis vacinas que se encontravam 
em fase mais adiantada de testagem 
no mundo. A de Oxford, com mais 
de 10 mil voluntários sendo testa-
dos no Brasil, e a Sinovac, com mais 
de oito mil, tinham previsão de en-
cerrar a Fase 3 apenas em outubro 
de 2021. “A Fase 3 tem que ser obri-
gatoriamente testada em milhares 
de pessoas e por longo tempo. E a 
tal ‘vacina russa’ foi testada em ape-
nas 38 pessoas”, relatou Gabriel.
A professora Silvia Gatti lembrou 
que o “mundo terá que conviver 
ainda por muito anos com a Co-
vid-19”, pois mesmo após a apro-
vação e o início de fabricação da 
vacina, “será impossível imunizar 
os sete bilhões de habitantes do pla-
neta em poucos anos”.
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CONSULTA INÉDITA AVALIA 
CONDIÇÕES DE TRABALHO 
DOCENTE NA UNICAMP 
DURANTE A PANDEMIA

Diante das incertas e da fal-
ta de informações amplas 
sobre a condução e as con-

dições do ensino remoto, a ADuni-
camp iniciou em maio uma consulta 
inédita sobre os impactos do ensino 
remoto durante o período do iso-
lamento social na Universidade. 
Para isso, criou um GT (Grupo de 
Trabalho) que elaborou um ques-
tionário detalhado respondido por 
400 docentes de praticamente todas 
as Unidades da Unicamp. O GT foi 
coordenado pelas professoras Áurea 
Maria Guimarães (FE) e Edwiges 
Morato (IEL), e teve a participação 
dos/as professores/as André Pasti 
(Cotuca), Anna Christina Bentes 
(IEL), Antonio José Meirelles (FEA), 
Carlos Eduardo Albuquerque Mi-
randa / FE Gildo Giro" o Jr. / IQ He-
loisa Andreia de Matos Lins (FE) e 
Paulo Oliveira (CEL).
O relatório final, com o título “Condi-
ções de Trabalho Remoto Docente no 
Contexto da Pandemia de Covid-19”, 
foi apresentado, em 7 de julho, duran-
te um encontro virtual, transmitido 
ao vivo e mediado pela presidenta em 
exercício da ADunicamp, professora 
Silvia Gatti (IB). O encontro reuniu 
quatro docentes que integraram o GT: 
André Pasti (Cotuca), Anna Christina 
Bentes (IEL), Antonio José de Almei-
da Meirelles (FEA) e Carlos Eduardo 
Miranda (FE).
Nas considerações finais do relatório, 
o GT pondera que é “de fundamen-
tal importância que a comunidade 

universitária como um todo partici-
pe e seja ouvida nas discussões sobre 
as decisões relacionadas às ativida-
des na Unicamp nesse contexto da 
pandemia de Covid-19. No caso do 
trabalho docente, há grande diversi-
dade nas situações das/os docentes 
da Unicamp e também de suas posi-
ções sobre as melhores decisões nesse 
momento. Ressalta-se, aqui, o enten-
dimento de que as decisões da Uni-
camp nesse contexto devem partir de 
sua construção democrática e seus 
órgãos colegiados, representativos 
da comunidade, buscando contem-
plar essa pluralidade e diversidade 
de ideias da Universidade e respeitar 
a carreira docente e as condições de 
vida e de trabalho durante esse perío-
do excepcional, com ênfase absoluta 
na proteção da saúde e da vida”.
O relatório mostrou que 54,3% dos/
as docentes consultados foram mu-
lheres e 45,5% homens com os se-
guintes números por faixas etárias: 
mais de 60 anos (28,7%), 50 a 59 anos 
(26,5%), 40 a 49 anos (27%), 30 a 39 
anos (16,8%) e com menos de 30 
anos (1,1%). Ou seja, um perfil bem 
representativo do corpo docente da 
Universidade. 
Sete eixos – Com gráficos detalha-
dos, o relatório apresentou as respos-
tas sobre os sete eixos de questões 
que nortearam o questionário:
- Perfil e condições individuais, domés-
ticas e familiares das/dos docentes;
- Decisões da Universidade sobre o 
trabalho remoto;

- Condições 
gerais de tra-
balho remo-
to na Univer-
sidade;
- Cotidiano 
do ensino re-
moto na Uni-
versidade;
- Impactos institucionais do uso mais 
sistemático e constante de novas tec-
nologias de informação e comunica-
ção no trabalho docente na Univer-
sidade;
- Dificuldades e aprendizados no 
contexto de ensino remoto na Uni-
versidade;
- Expectativas em relação à continui-
dade do semestre/ano letivo em con-
texto de pandemia e de suspensão do 
isolamento social.
900 relatos – O relatório trouxe tam-
bém uma seleção de relatos envia-
dos por docentes que responderam 
as questões abertas do questionário. 
“Há relatos concretos e relatos qua-
litativos sobre a situação. Críticas e 
apoios às medidas administrativas 
que vêm sendo tomadas. O relatório 
captura a diversidade de posições da 
Universidade diante das atuais con-
dições de trabalho”, avaliou o profes-
sor André.
Os docentes consultados enviaram 
mais de 900 relatos, como respos-
tas às questões livres do questioná-
rio. “Foi um retorno muito acima 
do esperado. O relatório apresenta 
um significativo volume de dados”, 

avaliou professor Carlos Miranda. A 
professora Silvia destacou a impor-
tância do relatório para a tomada de 
decisões sobre o ensino na Univer-
sidade no segundo semestre, ainda 
durante a pandemia, e também no 
futuro pós-pandemia. “Não havia 
qualquer estudo ou base de dados 
para as decisões que foram tomadas 
até o momento. Pouquíssimas deci-
sões da Reitoria envolveram docen-
tes e discentes”, afirmou.
Para a professora Anna Bentes, o re-
latório revelou não só o “enorme en-
gajamento dos professores da Uni-
camp com o ensino”, mas também 
“a extrema preocupação diante da 
situação atual”.
O relatório apontava também, na 
avaliação do professor Antonio José, 
para a necessidade de “experiências 
coletivas” e a “abertura de espaços 
nas decisões centrais da Universi-
dade” para nortear as atuações já no 
segundo semestre.
O relatório foi amplamente distri-
buído e serviu de base para debates 
e consultas semelhantes que seriam 
realizadas depois por outras univer-
sidades públicas do país.

Em agosto, com o objetivo de apro-
fundar as questões apontadas no 
relatório “Condições de Trabalho 
Remoto Docente no Contexto da 
Pandemia de Covid-19” foi inicia-
do, em agosto de 2020, o programa 
“ADunicamp nas Unidades”. 
Até o início de outubro foram reali-
zados 10 encontros, que reuniram 
mais de uma centena de docentes 
reunindo docentes das diferentes 
Unidades. “Com esses encontros, 
procuramos levar aos/as docentes 
uma análise mais aprofundada do 
relatório, mas principalmente esti-
mular a troca de experiências, de-
bater as dificuldades, os problemas 
e os acertos do primeiro semestre 
em trabalho remoto. E isso é indis-
pensável para melhorarmos a qua-
lidade do ensino e as condições de 
trabalho no segundo semestre”, 

afirmou a presidente da ADuni-
camp professora Silvia Gatti (IB) 
durante os encontros.
Esforço e resultados – Dificulda-
des, Avanços e Perspectivas - Para 
a professora e membro da direto-
ria da ADunicamp Áurea Maria 
Guimarães (FE), que conduziu os 
encontros ao lado da professora 
Sílvia Gatti, a decisão de realizar 
os encontros foi tomada diante 
das inúmeras questões, dúvidas, 
problemas e sugestões revelados 
no relatório. As demandas mais 
recorrentes apontadas no relatório, 
lembrou a professora, foram real-
mente reafirmadas pela maioria 
dos/as docentes nos encontros nas 
Unidades. Entre elas, o aumento 
da carga de trabalho, a dificuldade 
inicial de se adaptar às plataformas 
e métodos que tiveram que ser uti-

lizados no ensino remoto, além da 
a nova situação familiar ocorrida 
com grande número de docentes 
e estudantes., além da importân-
cia de se atentar para os limites dos 
professores e a necessidade de se 
preservar sua saúde física e mental.
Também foi quase unânime, em 
praticamente todos os encontros, 
a avaliação de que o esforço rea-
lizado pelos/as docentes resultou 
em um conjunto de saldos positi-
vos, como o aprofundamento das 
questões que envolvem formas de 
avaliação, planejamento pedagógi-
co, diferentes métodos referentes 
ao ensino remoto, a busca de ca-
minhos que melhorem a interação 
com os estudantes e a perspectiva 
de utilização de algumas ferramen-
tas do ensino remoto no pós-pan-
demia, quando da volta do ensino 

presencial. 
Os encontros geraram, além do 
aprofundamento do relatório, 
um grande número de propostas 
para o retorno ainda inicialmen-
te remoto no segundo semestre e 
também para o momento em que 
forem reestabelecidas as aulas pre-
senciais.
Ciente das particularidades de 
cada unidade, a ADunicamp pre-
tende realizar um seminário aber-
to para uma troca de experiências 
ampla entre docentes, reunindo e 
debatendo institucionalmente in-
formações, propostas e ações que 
envolvam os impactos do trabalho 
docente sobre o ensino, a constru-
ção do conhecimento e as expecta-
tivas de diferentes ordens relativas 
ao momento em que estamos vi-
vendo. 

‘ADUNICAMP NAS UNIDADES´ APROFUNDA 
DEBATE SOBRE QUESTÕES APONTADAS 
NO RELATÓRIO DO GT 

ENCONTROS DEBATEM SAÚDE DO/A DOCENTE DURANTE A PANDEMIA

A ADunicamp promoveu, a 
partir de 18 de agosto, um 
ciclo de quatro debates reali-

zados às terças-feiras de forma virtual 
e transmitidos ao vivo sobre “Saúde 
Mental Relacionada ao Trabalho em 
tempos de Covid-19”, organizado 
pela professora Helenice Nakamura 
(FCM) e pelo professor e integrante 
da Diretoria da ADunicamp, Gusta-
vo Cunha (FCM).
A professora Silvia Gatti, presiden-
te da ADunicamp, fez a abertura do 
primeiro e do terceiro encontros e 

avaliou que os debates aprofunda-
vam algumas questões importantes 
levantadas no relatório “Condições 
de Trabalho Remoto Docente no 
Contexto da Pandemia de Covid-19”. 
“O objetivo dos debates é contribuir 
para que as atividades dos docentes 
possam ser melhor conduzidas no 
segundo semestre”, afirmou. 
O primeiro debate, intitulado “Des-
gaste Mental do Professor em Tem-
pos de Ensino Remoto”, teve como 
debatedoras as professoras Ana Cris-
tina Bentes (IEL) e Renata Mussarelli, 

da Faculdade de Psicologia da PUC-
-São Paulo, e foi moderado pela pro-
fessora Angela Soligo (FE).
O segundo encontro, moderado 
pelo professor José Dari Krein (IE), 
intitulado “Trabalho Sob Pressão 
em Tempos de Pandemia” teve a 
participação da professora Luci 
Praun, da Universidade Federal do 
Acre; e da médica e pesquisadora da 
Fundacentro, Maria Maeno.
“Saúde Mental na Universidade em 
Tempos de Isolamento” foi o tema 
do terceiro debate, que teve a parti-

cipação da professora Rosana Ono-
cko-Campos (FCM) e do professor 
Oswaldo Giacóia Júnior (IFCH), e 
foi moderado pela professora Renata 
Cruz Azevedo (FCM). 
O quarto e último debate foi modera-
do pela professora Helenice Nakamu-
ra (FCM) e pelo professor Gustavo 
Cunha (FCM), organizadores do ci-
clo. Intitulado “Modelos de Gestão na 
Universidade e a Saúde Docente”, teve 
a participação dos professores Gastão 
Wagner Campos (FCM) e Naomar de 
Almeida Filho (USP).
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UM ENCONTRO 
ESPECIAL NO DIA 
DO/A PROFESSOR/A 

Em tempos de agressão e 
ataques ao magistério, à 
educação, às universida-

des, à ciência e ao conhecimento, 
a ADunicamp realizou um evento 
especial, um sarau litero-musical, 
para celebrar o Dia dos Professo-
res e das Professoras, em 15 de ou-
tubro. 

Como dizia o convite, o sarau on-
line foi “planejado para ser um en-
contro informal e fraterno” para 
“compartilhar memórias e celebrar 
nossa convivência na Universida-
de”.
No convite para o encontro, a 
ADunicamp enviou também uma 
saudação especial aos/as docentes:

“A Diretoria da ADunicamp saúda fraternalmente os 
professores e as professoras da Unicamp em seu dia!

No Dia do Professor, 15 de outubro, a Diretoria da 
ADunicamp abraça fraternalmente os colegas e as colegas 

que integram a comunidade universitária. 

Ao longo de seus 43 anos de existência, a ADunicamp 
vem atuando em defesa intransigente da universidade, da 
educação e da ciência públicas, bem como da integridade 

das condições da vida universitária em seus muitos aspectos, 
das condições adequadas de trabalho e de carreira, dos 

direitos e conquistas de professores, estudantes e servidores 
técnico-administrativos. Isso nos faz reconhecer que a vida 
universitária gira em torno de pessoas que, em conjunto, 

protagonizam essa extraordinária aventura humana que é a 
produção e a circulação do conhecimento. 

Neste dia particular, celebremos juntos os professores e seu 
trabalho que permite à sociedade reconhecer uma das faces 

públicas importantes e radicais do ensino: a capacidade 
de construir, compartilhar, circular e transformar o 

conhecimento. 

Um viva aos professores e às professoras!
Um viva aos estudantes e a todos e todas que  

trabalham nas instituições de ensino!
Um viva à Universidade Pública Brasileira!”

mensagens enviadas aos/as associados/as


