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48H DE PARALISAÇÃO EM DEFESA DA

EDUCAÇÃO

Os dias 02 e 03 de outubro de 201 9

foram marcados por mais um onda de

mobilização nacional em defesa da

educação. Docentes, TAEs e estudantes

da Unifesp participaram de Ato Público

em São Paulo.
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LANÇAMENTO DO LASCOL
Lançamento do Laboratório de Saúde
Coletiva da Unifesp reúne a
comunidade universitária em crucial
momento de defesa da saúde e
educação pública, valorização do
ensino, pesquisa e extensão, e defesa
da universidade.

MOBILIZAÇÃO DOCENTE NOS CAMPI
DA UNIFESP

Docentes da Unifesp realizam uma
série de atividades de mobilização,

refletindo e discutindo a conjuntura
nacional, d ificuldades de

financiamento e os desafios para
defesa do ensino superior público.

Diretoria da

Associação dos

Docentes da Unifesp

(gestão 201 9/21 )

tem o prazer de

apresentar a nova

edição do Boletim

Adunifesp-SSind

com o objetivo de

ampliar o diálogo

com a categoria

nesse momento de

grande necessidade

de união e

mobilização em

defesa da educação

superior pública e

da universidade.

Desejamos uma

ótima leitura!
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0033 //11 00 -- AATTOO PPÚÚBBLLII CCOO EEMM DDEEFFEESSAA DDAA
EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO

studantes, professores, movimentos sociais e sindicais voltaram às ruas no dia
03/1 0 para dizer que a luta em defesa da educação e da ciência não parou. As
categorias contestam os cortes no orçamento nas universidades e institutos, e pede
o fim do Programa Future-se. A Unifesp unida – estudantes, docentes e técnicos –,
esteve presente no Ato Público em São Paulo contribuindo para mobilização
nacional contra os ataques à universidade.

Este dia de paralisação fez parte das decisões das entidades representativas de
docentes, técnico-administrativos e estudantes – ANDES-SN, Fasubra e Sinasefe e
UNE –, que se reuniram no início de setembro, em Brasília (DF) , para avançar na
construção da mobilização conjunta em defesa da Educação Pública, contra os cortes
orçamentários e contra o Future-se. Foram apontados os dias 02 e 03/1 0 para a
realização da greve nacional de 48 horas da Educação. O dia 03/1 0 fez coincid ir com
as ações em defesa das estatais e da soberania nacional, organizados em vários
locais do País.

Na Unifesp a categoria docente reunida em assembleia geral apontou a necessidade
de mobilização, decid iu pela construção do calendário de lutas respeitando as
especificidades dos campi, com 02/1 0 como dia de atividades de mobilização nos
campi e 03/1 0 como dia de paralisação em defesa da educação com atos públicos e

participação do Ato no MASP conjuntamente com as demais categorias.

A participação do dia 03/1 0 foi resultado da organização local dos
docentes em cada campi, dos atos e assembleias locais, apoiados pela
Adunifesp-SSind. “Quando as bases se mobilizam as lideranças têm mais
forças para conduzir a luta por um futuro melhor”, comentou Raúl Bonne,
docente do campus Diadema da Unifesp, Diretor de Comunicação da
Adunifesp-SSind.

Seguimos mobilizados contra os ataques à educação pública,
especialmente às universidade federais, aos desdobramentos do
Programa Future-se e das medidas que ameaçam a categoria docente. A
luta continua! Seguimos unidos!

““QQuu aa nn dd oo aa ss
bbaa sseess ssee
mmoobb ii ll ii zzaamm aa ss
ll ii dd eerraa nn ççaa ss ttêêmm
mmaa ii ss ffoorrççaa ss
ppaa rraa ccoonn dd uu zz ii rr
aa lluu ttaa ppoorr uumm
ffuu ttuu rroo
mmee llhh oorr.. ””
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LLAASSCCOOLL -- MMAAII SS DDOO QQUUEE UUMM LLAABBOORRAATTÓÓRRII OO
DDEE PPEESSQQUU II SSAA

“Somos um coletivo que busca formas de exercer o seu compromisso
social – explicitamente um compromisso ético-político – a partir do
lema: Ninguém larga a mão de ninguém!, totalmente engajado com
a defesa e aprimoramento do SUS e de políticas intersetoriais que
possam incid ir sobre determinantes sociais do processo saúde-
doença, a partir de uma visão ampliada de saúde”. Manifesto do
LASCOL – Laboratório de Saúde Coletiva Unifesp.

om o compromisso social e político de defesa do Sistema Único
de Saúde e da Universidade Pública foi lançado no dia 1 2 de
setembro de 201 9 o LASCOL – Laboratório de Saúde Coletiva da

Unifesp, em uma atividade repleta de intervenções poéticas e
musicais, para além das análises de conjuntura e
posicionamentos políticos fundamentais em defesa dos serviços
públicos como saúde e educação.

O LASCOL que se destina a atividades de pesquisa e extensão,
como a realização de cursos, produção e disponibilização de
bancos de dados na área da saúde e monitoramento das
políticas públicas de saúde, faz mais do que isso ao abrir espaço
na atual conjuntura e acolher a comunidade universitária –
docentes, Técnicos, pesquisadores, residentes, estudantes – num
esforço coletivo de cuidado com o SUS e com a educação pública.
Uma nova frente de resistência e luta por uma sociedade menos
desigual.

A Adunifesp-SSind parabeniza a todos e todas envolvidas em sua
idealização e realização, reforça os votos de solidariedade e
sucesso, nos colocando à disposição para somar na luta em
defesa do SUS e da Universidade pública.

““PPrreetteenn dd eemmooss ,, aa oo mmeessmmoo
tteemmppoo ee ccoomm aa mmeessmmaa

iimmppoorrttââ nn ccii aa ,,
ccoonn ssttii ttuu ii rrmmoo --nn ooss ccoommoo
uumm ccoo llee ttii vvoo dd ii ssppoossttoo aa

pprroodd uu zz ii rr ee vvaa lloorrii zzaa rr
rree llaa ççõõeess dd ee aa ffeettoo ,,

mmaa rrccaa dd aa ss ppee llaa
ss ii nn cceerrii dd aa dd ee ,, lleevveezzaa ,,

aammoorrooss ii dd aa dd ee ee
ccaa ppaa ccii dd aa dd ee dd ee eessccuu ttaa ”” ,,

LLAASSCCOOLL..
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AATTII VVII DDAADDEESS DDEE MMOOBBII LLII ZZAAÇÇÃÃOO NNOOSS CCAAMMPPII
DDAA UUNN II FFEESSPP

omo parte da mobilização nacional em defesa da educação pública,
ainda no mês de setembro, os docentes do campus Guarulhos da Unifesp, da
Escola de Filosofia e Ciências Humanas – EFLCH, realizaram Roda de Conversa
“Por um outro futuro para as universidades” com a participação do Prof.
Pedro Arantes – pró-reitor de Planejamento da Unifesp, Prof. Fábio Venturini
– presidente da Adunifesp-Ssind, Prof. Breno Santos – Diretor do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia campus Suzano/SP e representação
dos estudantes da EFLCH. Analisada a conjuntura e os ataques do Programa
Future-se em meio a uma crônica crise de financiamento, debateu-se a
necessidade de ampla frente de defesa da universidade pública em todas as
instâncias locais e nacionais.

Já no dia 02 de outubro de 201 9, como parte das 48h de mobilização em
defesa da educação pública, foram realizadas uma série de atividades pelos
campi da Unifesp organizadas pelas categorias dos docentes, técnicos e
estudantes, apoiadas pela Adunifesp-SSind. Em São Paulo, um debate sobre o
futuro das universidades lotou o Anfiteatro João Marques de Castro, com

destaque para a análise histórica das universidades brasileiras, a
importância do financiamento público realizada pelos docentes Alberto
Handfas, d iretor da Adunifesp-SSind e Júlio Zorzenon, vice-d iretor do
campus Osasco. E também do emocionante relato dos estudantes de
pós-graduação, representantes da APG e AMEREPAN, destacando a
importância do SUS, da universidade pública e do Hospital universitário
para suas formações e futuro na profissão. Uma roda de conversa no
campus Diadema, outra no campus Osasco ambas discutindo o futuro
das universidades, além de aulas públicas no campus Baixada Santista
completou a série de atividade de mobilização da Unifesp.

O momento é de balanço das mobilizações e continuidade da defesa da
universidade em seu cotid iano, em diálogo com os colegas, estudantes
e técnicos, analisando criticamente as propostas do governo e buscando
caminhos para disputar junto à sociedade a narrativa de importância
dos serviços e servidores públicos. A luta continua!

CC

Registro:Docentes da EFLCH/Unifesp.
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E x p e d i e n t e
Associação dos Docentes da Unifesp – gestão (201 9 – 2021 )

Presidente: FABIO CESAR VENTURINI (Campus Osasco – Departamento Multid isciplinar) ; Vice-presidente: VALERIA PETRI (Campus São Paulo –
Departamento de Dermatologia) ; Secretário Geral: ALBERTO HANDFAS (Campus Osasco – Departamento de Economia) ; Primeira Secretária: ANA
PAULA SANTIAGO DO NASCIMENTO (Campus São Paulo – Núcleo de Educação Infantil/Escola Paulistinha de Educação) ; Tesoureiro Geral: DANIEL
AUGUSTO FELDMANN (Campus Osasco – Departamento de Economia) ; Primeira Tesoureira: VIRGINIA JUNQUEIRA (Campus Baixada Santista –
Departamento de Saúde, Educação e Sociedade) [afastada temporariamente devido à cargo temporário de diretoria do campus] ; Diretor de
Relações Sindicais, Jurídicas e Defesa Profissional: CLELIA REJANE ANTÔNIO (Campus São Paulo – Centro de Desenvolvimento de Modelos
Experimentais para Biologia e Medicina- CEDEME); Diretor de Imprensa e Comunicação: RAÚL BONNE HERNÁNDEZ (Campus Diadema –
Departamento de Química) ; Diretor de Política Universitária: LEONARDO CARNUT DOS SANTOS (Campus São Paulo – Centro de
Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde – CEDESS) ; Diretora Regional Campus Baixada Santista: RENATA CRISTINA GONÇALVES DOS
SANTOS (Campus Baixada Santista – Departamento de Políticas Públicas e Saúde Coletiva) ; Diretora Regional Campus Diadema: CLAUDIA
FEGADOLLI (Campus Diadema – Departamento de Ciências Farmacêuticas) ; Diretor Regional Campus Guarulhos: LUÍS FILIPE SILVÉRIO LIMA
(Campus Guarulhos – Departamento de História) ; Diretor Regional Campus Osasco: FABIO LUIS BARBOSA DOS SANTOS (Campus Osasco –
Departamento de Relações Internacionais) ; Diretora Regional Campus São José dos Campos: LUCIANA FERREIRA DA SILVA (Campus São José dos
Campos – Instituto de Ciência e Tecnologia) ; Diretora Regional Campus São Paulo: ANA LÚCIA PEREIRA (Campus São Paulo – Departamento de
Medicina Preventiva) ; Diretor Regional Campus Zona Leste: ANDERSON KAZUO NAKANO (Campus Zona Leste – Instituto das Cidades) .
Registros e diagramação: Rafael Acácio de Freitas – Assessor de Comunicação e Imprensa da Adunifesp-SSind.

www.adunifesp.org.br

CCOOMMUUNN II CCAADDOO JJ UURRÍÍDD II CCOO

A Assessoria Jurídica da Adunifesp-SSind em contato com outras
universidades levantou as principais queixas dos docentes e
elaborou as seguintes recomendações:

AÇÕES INDIVIDUAIS

1 . Revisão das progressões - em razão da diversidade de
jurisprudência recomendamos ações individuais para
reconhecimento do direito do docente à retroatividade das
progressões e promoções a fim de reconhecer os efeitos das
progressões e promoções desde a data do preenchimento dos
requisitos (cumprimento do interstício mínimo de 24 meses +
produção acadêmica), e não à data do parecer da comissão de
avaliação do departamento. (TRF4 favorável)

2. Ação para reconhecer a dispensabilidade da emissão do
diploma para fins de percepção de vantagens remuneratórias,
bastando para tal apresentação de documento formal expedido
pela instituição de ensino responsável que declare
expressamente a conclusão efetiva de curso reconhecido pelo
MEC, a aprovação do interessado e a inexistência de qualquer
pendência para a aquisição da titulação. Assim, orientamos:

a) Aos professores que aguardam expedição de diploma:
sugerimos que solicitem o quanto antes a aceleração de
promoção e o pagamento da retribuição por titulação através
de processo administrativo, juntando o documento de defesa da
tese ou dissertação;

b) Aos professores que já possuem diploma, mas que houve
demora na expedição: sugerimos que peçam a revisão do
processo administrativo que gerou a aceleração da promoção ou
o pagamento da Retribuição por Titulação.

Em caso de indeferimento de uma situação ou outra, procure
orientação da assessoria jurídica

AÇÕES COLETIVAS:

1 . Pagamento administrativo sem correção monetária –
ajuizaremos ação coletiva pelo direito a recebimento com
correção.

2. Abono de permanência para aposentadoria especial. Iremos
protocolizar requerimento coletivo pleiteando o referido
abono. Em caso de indeferimento, ajuizaremos ação coletiva.

A ação contra o corte das FC's e FG's já foi ajuizada: ACP
501 5886-98.201 9.4.03.61 00 – 25ª. Vara Civel

Lara Lorena Ferreira Sociedade de Advogados

www.laralorena.adv.br
Rua Turiassu, 1 27 cj. 42/43 – Perdizes – São Paulo/SP

Telefone: (1 1 ) 3868-2729
Facebook: Lara Lorena Sociedade de Advogados

A Adunifesp-SSind oferece plantões mensais da assessoria jurídica na sua sede, garantindo maior
atenção e proximidade entre o serviço e o docente associado. Os plantões jurídicos acontecem às

primeiras terças-feiras de cada mês, das 1 4h às 1 8h.

Adunifesp SSind




