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A Associação dos Docentes da USP completou 30 anos de existência  no final  de 2006. 

Desde seu início essa associação teve como motor de suas ações a luta pelas condições de trabalho e 

contra a ditadura dentro da universidade. Participou dos esforços para redemocratização do país e 

nesses 12 últimos anos a ação da entidade  é  de resistência  à  onda neoliberal  que impregna as 

gestões federais e estaduais com claros reflexos na USP. 

Continuam sendo metas das diretorias da Adusp, e a atual não é diferente, buscar a multiplicidade 

no  pensar,  contrapondo-se  ao  pensamento  único  e  ao  avanço  voraz  do  mercado  e  procurando 

desmistificar as múltiplas formas de controle do trabalho docente. A diretoria entende que salários 

dignos e condições adequadas de trabalho são garantias fundamentais ao ensino superior público, 

gratuito, de qualidade e socialmente referenciado.

A  Adusp  compõe  o  Fórum das  Seis  desde  o  seu  início,  1988  quando  foi  decretada  a 

autonomia  universitária  no  Estado  de  São  Paulo.  O  Fórum  das  Seis  constitui  um  espaço  de 

articulação entre docentes e funcionários das universidades estaduais paulistas e do Centro Estadual 

de Educação Tecnológica Paula Souza (Ceeteps),  que negocia com o Conselho de Reitores das 

Universidades Estaduais Paulistas (Cruesp). A partir da greve de 2000 os estudantes passaram a 

participar deste fórum e, dessa forma, as pautas de reivindicações têm sido construídas de modo 

unificado para as datas-base. 

1. LUTA CONTRA OS DECRETOS DO GOVERNO SERRA

  O ano de 2007 começou com alguns decretos do novo governador do Estado José Serra que 

feriam a autonomia universitária e provocaram muita indignação e mobilização desde o início do 

ano. A grande imprensa repercutiu a questão desde o início e a partir de fins de abril a luta se 

intensificou.  Destacamos  as  principais  ocorrências  no  período  (ver  a  cronologia  publicada  no 

Informativo Adusp número 239 de 27/06/07).

11/04 Os professores César Minto (Adusp), Milton Vieira do Prado (Adunesp) e Mauro Dias da 

Silva (Adunicamp) publicam na Folha de São Paulo artigo intitulado “Autoritarismo e fragmentação 

da educação”. 

17/04 O Fórum das Seis define pauta unificada, reivindicando, entre outras coisas, a revogação dos 
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decretos,  reajuste salarial  de 3,15% mais incorporação de parcela fixa (de R$ 200, no caso dos 

docentes em RDIDP), e mais verbas para a educação pública no estado de São Paulo. 

03/05 A assembléia da Adusp delibera: paralisação e ato unificado com o funcionalismo no dia 

10/5. Estudantes ocupam a Reitoria da USP. 

10/05 Fórum  das  Seis  e  Cruesp  se  reúnem,  mas  os  reitores  não  fazem  proposta  alguma, 

argumentando  que  ainda  não  haviam recebido  os  dados  da  arrecadação  do  ICMS do  governo 

estadual. Funcionalismo estadual promove ato unificado no Masp. 

15/05 Assembléia da Adusp delibera:  Ato na Assembléia Legislativa (Alesp) em 17/5, contra o 

SPPrev, e Paralisação em 23/5. 

16/05 Estudantes e funcionários da USP entram em greve. A reitora Profa. Suely Vilela pede na 

justiça a reintegração de posse da Reitoria. 

17/05 Fórum das Seis promove ato na Alesp, pela retirada do Projeto de Lei Complementar 30, que 

institui a São Paulo Previdência (SPPrev). 

23/05 Assembléia da Adusp aprova greve com início imediato. Fórum das Seis se incorpora ao ato 

unificado com o funcionalismo e movimentos sociais, na avenida Paulista, em defesa dos direitos 

sociais e do emprego. Fórum das Seis se reúne para negociar com o Cruesp. Reitores oferecem 

reajuste de 3,37%, mas rejeitam a parcela fixa. 

25/05 Assembléia  da  Adusp  aprova  manutenção  da  greve  por  unanimidade.  Natália  Guerrero, 

Daniela Alarcon e José Calixto, estudantes que participam da ocupação da Reitoria, publicam artigo 

na Folha de São Paulo. 

28/05 Assembléia Legislativa aprova o Projeto de Lei Complementar 30, que cria a SPPrev. 

Estudantes negociam com o secretário da Justiça Luís Antônio Marrey. O Fórum das Seis também 

participou das conversações, a pedido dos estudantes. 
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30/05 O governador finalmente recua e assina o Decreto Declaratório  nº 1, alterando parte  dos 

decretos baixados no início de seu mandato. 

31/05 Professores, funcionários e estudantes da USP, Unesp e Unicamp realizam um ato de rua, 

pela revogação dos decretos e por mais verbas para a educação. A manifestação, que se dirigia ao 

Palácio dos Bandeirantes, é barrada pela tropa de choque da Polícia Militar no início da subida da 

Av. Morumbi. 

04/06 Assembléia da Adusp aprova indicativo de suspensão da greve , a ser analisado pelo Fórum 

das Seis.

06/06 Assembléia da Adusp, cuja pauta única foi Estatuinte, declara: “A Assembléia da Adusp de 

06/6/07 entende que, para haver uma reforma estatutária legítima, é necessário que se constitua uma 

Assembléia Estatuinte soberana e democrática com essa finalidade específica e que se dissolva uma 

vez finalizados os trabalhos.” Em negociação, o Cruesp reafirma reajuste de 3,37%. 

11/06 Assembléia da Adusp delibera retomada das aulas a partir do dia seguinte, manutenção de 

assembléia permanente e continuidade da luta. 

19/06 Assembléia da Adusp delibera sobre a Estatuinte: constituição de uma Comissão Paritária 

formada por estudantes, funcionários técnico-administrativos e professores – todos indicados por 

assembléias de suas categorias – para amadurecer a discussão sobre o processo de Estatuinte, com 

ampla divulgação nas unidades e campi, e a possibilidade de organização do V Congresso da USP, 

tendo  como pauta  única  a  Estatuinte,  no  qual  seriam definidas  as  diretrizes  do  novo Estatuto; 

encaminhar ao Conselho Universitário a proposta de que a reformulação estatutária seja feita por 

uma  Assembléia  Estatuinte  –  convocada  exclusivamente  para  esse  fim  –  e  constituída  por 

estudantes, funcionários técnico-administrativos e professores, eleitos em cada unidade de modo 

proporcional. 
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2. DATA-BASE 2007

A reivindicação  de  reajuste  salarial  em 2007  foi  feita  com formato  diferente  dos  anos 

anteriores.  Teve  como objetivos  garantir  o  poder  aquisitivo  dos  salários  e  criar  mecanismo de 

redução da grande diferença entre o menor  salário e o mais alto dentro da universidade.  Dessa 

maneira, esperava-se criar um exemplo a ser seguido pelas demais instituições estatais. 

O então coordenador do Fórum das Seis, professor Francisco Miraglia,  entregou a pauta 

unificada da Campanha Salarial  e falou ao então presidente do Cruesp, prof. José Tadeu Jorge, 

sobre  a  preocupação  do  Fórum  com  as  ações  do  governo  estadual  relacionadas  à  falta  de 

transparência na informação sobre a arrecadação de impostos estaduais - desde novembro de 2006 o 

governo estadual deixou de divulgar os números atualizados da arrecadação estadual-, a imposição 

do Siafem como sistema gestor das contas das universidades, e a tramitação em regime de urgência 

na Assembléia Legislativa o projeto que institui a São Paulo Previdência (SPPrev). 

A pauta unificada foi constituída por três eixos prioritários: 

1) Defesa da construção de um Sistema de Educação Pública Paulista e da autonomia didático-

científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial das universidades e do Centro Paula 

Souza (conforme o artigo 207 da Constituição Federal de 1988): 

1a) manutenção da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; 

1b) não fragmentação dos diversos níveis de ensino; e 

1c) revogação dos decretos do governo José Serra. 

2) Aumento do investimento do Estado na Educação pública em geral – 33% da receita total de 

impostos, incluindo 11,6% do ICMS para as universidades estaduais e 2,1% do ICMS para o Centro 

Paula Souza: 

2a) dotação orçamentária específica, incluída no percentual destinado às universidades e ao Centro 

Paula Souza para a consolidação da expansão de vagas já realizada; 

2b)  dotação  orçamentária  específica  para  garantir  políticas  de  permanência  estudantil  e  sua 

ampliação nas universidades estaduais e no Centro Paula Souza; 

2c)  contratação,  por  concurso  público,  de  docentes  e  funcionários  técnico-administrativos, 

objetivando a elevação da qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão; 
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2d) manutenção de isonomia salarial e paridade entre aposentados e pessoal da ativa; 

2e) adoção de políticas efetivas para combater a sonegação, a corrupção e a evasão fiscais.

3) Criação de melhores condições de salário, de trabalho acadêmico e de inserção social para as 

universidades estaduais e o Centro Paula Souza:

3ª) reajuste de 3,15% (para voltar ao poder aquisitivo de maio/2006) mais a incorporação ao salário 

de parcela fixa, de acordo com as seguintes diretrizes:

Ι) para os docentes, incorporação no salário base de parcela fixa, conforme a tabela a seguir:

Regime de trabalho Parcela fixa (em Reais)

RTP 200 / 5,7691 = 34,67

RTC 200 / 2,2727 = 88,00

RDIDP 200

II) para os funcionários técnico-administrativos, incorporação no salário base de R$ 200,00 para as 

jornadas integrais e, para as outras jornadas, parcela fixa proporcional à razão entre a jornada em 

questão e a jornada integral;

Observação: a origem dos números da parcela fixa dos docentes na tabela é a razão salarial entre os 

regimes de trabalho (determinada por resolução do Cruesp).

  Razão salarial

RDIDP/RTP 5,7691
RDIDP/RTC 2,2727

3b) revogação de políticas que terceirizam e precarizam o trabalho; 

3c) democratização da estrutura de poder nas universidades estaduais e no Centro Paula Souza; 

3d) preservação da vinculação dos Hospitais Universitários com as universidades, aprimorando seu 
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caráter  público,  revertendo toda forma de privatização e apropriação privada de sua capacidade 

instalada,  com financiamento  público  adequado  para  o  seu  funcionamento,  mantendo-os  como 

importante instrumento da qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão; e 

3e) manutenção e aprofundamento do vínculo entre o Centro Paula Souza e a Unesp (conforme a 

Resolução Unesp 63/95).

3. CONCURSOS PÚBLICOS, CONTRATOS PRECÁRIOS E CERT

A  atual  diretoria  da  Adusp  manteve  seu  posicionamento  histórico  quanto  a  concursos 

públicos e contratos precários, amplamente descrito em Informativos e Revistas da Adusp, além dos 

relatórios dos anos e gestões anteriores. O resultado disso, neste período, foi a abertura da 6ª etapa 

de concursos docente que garantiu um número de vagas para regularização de todos os contratos 

precários,  sem a exigência  de tempo de casa.  Esse projeto está em andamento e recentemente, 

junho/08, foi solicitado, via ofício, à administração um panorama dos concursos realizados nessa 

etapa.

Quanto  à  avaliação,  a  Adusp  mantém  sua  posição  de  que  falta  amparo  estatutário  e 

regimental  para  a  CERT  manter  a  avaliação  individual  de  docentes,  mesmo  daqueles  que  se 

encontram  em  regime  de  experimentação  do  RDIDP  e  do  RTC,  e  que  compete  à  CPA  a 

coordenação da avaliação institucional. Também mantém sua posição contrária á necessidade de 

solicitação de credenciamento à CERT para o exercício de atividades não remuneradas. 

4. FUNDAÇÕES:

A Adusp mantém sua atuação de denúncia do papel usurpador das fundações privadas de 

apoio em relação à universidade pública. 

A partir de uma representação que a Adusp encaminhou à Promotoria de Fundações em 

maio de 2005 foram realizadas auditorias nas fundações e lavrado um Termo de Ajuste de Conduta 

(TAC) cujas assinaturas estão em andamento.  Nessa representação,  a Adusp pediu providências 

contra estatutos de fundações “de apoio” que criam obrigações ilegais para docentes que exercem 

cargos  de  direção  na  USP (reitor,  vice-reitor,  pró-reitores,  diretores,  chefes  de  departamento  e 
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outros), porque estabelecem vínculos entre tais cargos e os postos diretivos das próprias fundações 

“de apoio”. 

Tornou-se prática comum o exercício paralelo de cargos, na USP e nas entidades privadas, 

gerando conflito de interesses na relação entre as esferas pública e privada. 

5. EDUCAÇÃO

O Comitê em Defesa da Escola Pública, criado em 2006 e constituído pela Adusp, APG, 

DCE e Sintusp, tem sido menos atuante em função da sobrecarga de tarefas. No entanto, há grande 

esforço  no  sentido  de  acompanhar  e  denunciar  o  andamento  da  instalação  da  UNIVESP,  a 

universidade virtual do estado de São Paulo. 

6. COMUNICAÇÃO

Entre maio de 2007 e abril de 2008, foram publicados 23 Informativos Adusp (234-256), 

com  cópias a todos os docentes; enviados 22 Expressos Adusp (97-118) e publicada a edição da 

Revista Adusp nº 41. Os arquivos de todas as publicações citadas e de outros documentos estão 

disponíveis na página www.adusp.org.br, podendo-se ter acesso à cópia integral de seu conteúdo. 

Foram distribuídos aos sócios no início do ano uma agenda de bolso para o ano de 2008 e 

um calendário  de mesa.  O calendário  celebra  os 90 anos de idade do colega e  associado prof. 

Antônio Cândido e os 100 anos de nascimento de Guimarães Rosa e da morte de Machado de Assis.

7. JURÍDICO 

O plantão semanal de atendimento aos associados teve ampla utilização conforme sumário 

apresentado a seguir:

Mês/2007 Natureza da consulta Nº de atendimentos Unidade

Julho Pessoal 2 ECA, EP
Previdenciário
Trabalhista 1 EACH

Agosto Pessoal 2 IME, IB
Previdenciário 2 IGc, ECA
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Trabalhista 7 ICB, FE, IF, EP (2), 

IO, FMVZ
Setembro Pessoal

Previdenciário
Trabalhista 5 ICB, ECA(2), IME, 

IO
Outubro Pessoal 1 IME

Previdenciário 4 FFLCH  (2),  ECA, 

EP
Trabalhista 4 IB, FE, IME, FM

Novembro Pessoal 3 IQ (2), ICB
Previdenciário
Trabalhista 1 MZ

Dezembro Pessoal 1 FMVZ
Previdenciário 1 FFLCH
Trabalhista

Mês/2008 Natureza da consulta Nº  de 

atendimentos

Unidade

Janeiro Pessoal
Previdenciário
Trabalhista 1 ECA

Fevereiro Pessoal 2 IO, IGc
Previdenciário 2 FFLCH, FM
Trabalhista 5 FEA,  IF,  FFLCH, 

IB, ICB
Março Pessoal

Previdenciário 2 IME, EACH
Trabalhista 4 EP, ICB, ECA, IP

Subtotal Pessoal 11
Previdenciário 11
Trabalhista 28

Total de atendimento 50

8. PARTICIPAÇÃO NO ANDES-SN

A Adusp esteve presente no 27o Congresso da ANDES-SN realizado em 14 a 20 de janeiro 

de 2008, em Goiânia, com o tema “ Avançar na Luta em defesa da Universidade Pública e dos 
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direitos dos Docentes”.

9. PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS REUNIÕES

As  repercussões  das  publicações  da  entidade  sobre  fundações,  reforma  universitária, 

educação à distância continuam a gerar inúmeros convites de entidades representativas de docentes 

e de estudantes para debater esses temas. 

10. REUNIÕES PREPARATÓRIAS PARA O CONSELHO UNIVERSITÁRIO

Dando continuidade à prática de gestões anteriores, a Adusp promoveu diversas reuniões 

com representantes docentes e discentes para esclarecimentos e posicionamentos coletivos sobre 

temas constantes da pauta das reuniões do Conselho Universitário.

11. SEDE E ADEQUAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

As modificações  instituídas  na  gestão  anterior,  garantiram um equilíbrio  razoável  entre 

receita  e  gastos  da  entidade.  Sucintamente  as  modificações  foram:  reduções  no  número  de 

publicações de panfletos e boletins e nos gastos com alimentação; diminuição nas despesas com 

telefone  (ligações  para  celulares  são  feitas  somente  através  dos  3  aparelhos  celulares  recém 

adquiridos e acesso telefônico para sub-sedes via Skype ).  Além disso, foi instituída a proposta de 

editar a revista Adusp dentro de orçamento definido. 

12. RELATÓRIO DA TESOURARIA (Julho de 2007 a março de 2008)

Este  relatório  contém uma  síntese  dos  dados  referentes  à:  contribuição  dos  associados, 

gastos  com  pessoal  (salários  e  encargos),  despesas  e  aplicações  financeiras  no  período 

compreendido entre julho de 2007 a março de 2008. O deflator aplicado foi o ICV-DIEESE.

 Pelo gráfico 1 podemos observar tendência de queda no número de associados . Relativo à 

contribuição líquida, que exclui os repasses a ANDES, a amplitude foi de R$ 132.000,00 a R$ 

135.000,00.

 A despesa total (Gráfico 2) mostrou variação acentuada caracterizada pelo pico de despesa em 

dezembro/2007, mas com valor acima da arrecadação também em janeiro/2008. A demanda, acima 
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da arrecadação mensal ocorrida em dezembro/2007 e janeiro/2008, foi compensada em sua maior 

parte pelo total de aplicações financeiras que se apresenta no fundo de reserva. 

O emprego do fundo de reserva para equilíbrio de nossas contas durante este período está de 

acordo com o que foi determinado pelo conselho de representantes.

 O Gráfico  3  estabelece  uma  comparação,  em termos  percentuais,  entre  a  contribuição 

líquida  e  as  despesas  totais  (excluindo-se  destas  os  repasses  feitos  à  ANDES-SN).  O  déficit 

recorrente  observado  nas  contas,  principalmente  em  novembro/2007,  dezembro/2007  e 

janeiro/2008, que representaram elevação de gastos, foram relativas ao pagamento do 13° salário, 

Congresso ANDES, revista, festa de final de ano e confecção de agenda e calendário entregues aos 

associados.  Já  nos  meses  de julho a  outubro  de 2007,  meses  de saldo  na contribuição  líquida, 

ocorreram repasses ao fundo de reserva.

 No Gráfico 4 pode-se observar que a despesa com pessoal encargos (trabalhistas e institucionais) 

representa o maior gasto da entidade, seguido das despesas com comunicação (Boletim Informativo, 

Revista ADUSP, filipetas, cartazes, banners, agenda, calendário, outras).

Na Tabela I são apresentados os valores de saldos de conta corrente e aplicações no final de 

março de 2008.
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Tabela I: Saldos de Conta Corrente e Aplicações

Tipo de Conta/ Banco Saldo em 31/07/2007 Saldo em 31/03/2008

Fundo de Reserva DRA 2 – Nossa Caixa

R$ 774.801,61 R$ 765.093,47

Fundo de Reserva Banco do Brasil 

R$ 41.162,35 R$ 120.682,16

Fundo de Reserva Banespa

R$ 0,00 R$ 104.156,04

Fundo de Reserva Corporativo – Banco do Brasil

R$ 116.880,05 R$ 107.418,26

Fundo 13o. Plus Nossa caixa

R$ 10.386,72 R$ 0,00

Saldo em c/c Banespa

R$ 44.721,52 R$ 2.497,90

Saldo em c/c Banco do Brasil

R$ 627,33 R$ 328,33

Saldo em c/c Nossa Caixa

R$ 99,15 R$ 117,85

Saldo  caixas  (SP  +  RP  +  SC  +  Pirass.  + 

Piracicaba) R$ 2.573,29 R$ 2.359,05

SALDO TOTAL * R$ 991.252,02 R$ 1.102.653,06

*Os valores são nominais e não apresentam correção monetária.

12. DIRETORIAS REGIONAIS 

Os relatórios da regionais de Piracicaba, Pirassununga e Ribeirão Preto são apresentados a 

seguir pelos respectivos Diretores Regionais.

Prof. Dr. Otaviano A.M. Helene Profa. Dra. Carla Roberta de Oliveira Carvalho

 Presidente da Adusp-S.Sind. 1ª Secretária da Adusp-S.Sind
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Relatório de Atividades Adusp - Regional Piracicaba

PERÍODO MAIO/2007 A ABRIL/2008

• Reuniões Quinzenais de Regionais na Adusp – S. Sind – SP.

• Reuniões com Diretor Regional e membros do Conselho de Representantes

Datas:

06/08/07 10/09/07 26/11/07

13/08/07 24/09/07 04/12/07

20/08/07 19/10/07

27/08/07 05/11/07

• Eleições Diretoria e Conselho de Representantes

Data: Maio/ 2007.

Local:  Adusp - Sede Regional Piracicaba

• Reunião Docentes ESALQ / CENA

Data: 06 / Agosto / 2007.

Local: sede regional

Horário: 13 horas

• Reunião de Esclarecimentos Assuntos |Gerais Adusp

Data: 07 / Agosto / 2007.

Local: Anfiteatro do Departamento de Ciências Florestais 
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Horário: 16 horas

Palestrante: Prof. Otaviano Marcondes Helene

Presidente Adusp

• Assembléia de Docentes ESALQ / CENA

Alteração Regimento Adusp

Data: 24/ Agosto/ 2007.

Local: sede da regional

Horário: 13h30.

• Almoço – Reunião Adusp Regional Piracicaba

Data: 30/ Agosto/ 2007.

Local: Restaurante Fassina

Horário: 12h.

• Reunião de Esclarecimentos sobre “Gatilho Salarial”

Data: 13/Setembro/07

Local: Sala D07 – Departamento de Ciências Florestais

Horário: 16 horas.

Palestrante: Prof. Otaviano Marcondes Helene

Presidente Adusp

• Reunião Conjunta da Diretoria Regional Adusp e CALQ

Data: 30/ Outubro/ 2007.

Local: Sede Regional Adusp - Piracicaba

Horário: 13h30.

• Fórum de Debates Adusp Regional Piracicaba ESALQ / CENA
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Tema: “Debate SPPrev”

Data: 31 / Outubro / 2007.

Local: Anfiteatro Departamento de Ciências Florestais

Horário: 16 horas

Palestrante: Prof. Marco Brinati – Adusp –SP.

• Reunião Docentes ESALQ / CENA

Data: 12 / Novembro / 2007.

Local: sede regional

Horário: 13 horas

• Reunião Adusp-Encerramento 2007

Data: 14 / Dezembro / 2007.

Local: Sede Adusp Regional Piracicaba

Horário: 16 horas

• Reuniões Quinzenais com membros da Diretoria Adusp – sede

• Reuniões Quinzenais de Regionais na Adusp – S.Sind – SP.

• Reunião de Inicio de Atividades 2008

Data: 21/ Janeiro/ 2008.

Local: sede regional

Horário: 14h

• Reuniões com Diretor Regional e membros do Conselho de Representantes

Datas:

11,25/ Fevereiro / 2008.

06,31 / Março/ 2008.

 01 / Abril / 2008.
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• Almoço – Reunião Adusp Regional Piracicaba

Data: 07/ Março / 2008

Local: Restaurante Antares

Horário: 12h.

• Assembléia de Docentes ESALQ / CENA

Pauta: Adequação do estatuto da Adusp – S.Sind à nova legislação.

Data: 03/ Abril / 2008

Local: Sede Regional

Horário: 13 horas

• Almoço – Reunião Adusp Regional Piracicaba

Data: 04 / Abril / 2008. 

Local: Restaurante de Docentes da ESALQ

Horário: 12h.

• Plebiscito Adusp “Estatuto da Adusp”

Data: 08,09,10 e 11 de Abril de 2008

Local: Departamentos Esalq, Cena e Sede regional.

Horário: das 08h às 17h.

 Prof. Dr. Demóstenes Ferreira da Silva Filho

   Diretor Adusp Regional Piracicaba
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Relatório de Atividades da Adusp – Regional Pirassununga

PERÍODO MAIO/2007 A ABRIL/2008

Congressos:

27º. Congresso ANDES Goiânia/GO – 14/01 à 20/01/2008 – participação do professor Sérgio Paulo 

Amaral Souto

52º. Congresso CONAD do ANDES São Luís/MA – 26/07 à 29/07/2007 - participação do professor 

Sérgio Paulo Amaral Souto

Plebiscitos:

08 à 11/04/2008 – Plebiscito Estatuto

30 e 31/08/2007 – Plebiscito Regimento

Reuniões:

Diversas reuniões entre o Diretor Regional e os membros do Conselho de Representantes.

Participação do Diretor Regional e dos Membros do Conselho de Representantes nas reuniões com 

a Diretoria em São Paulo.  

Reuniões com os associados

Reuniões com a comissão do V Congresso USP

Assembléias:

Diversas Assembléias Setoriais.

Assembléia Geral – Modificações propostas no Regimento

Assembléia Geral – Modificações propostas no Estatuto

Prof. Dr. Sérgio A. Souto

Diretor Adusp Regional Pirassununga
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Relatório de Atividades da Adusp Regional Ribeirão Preto

PERÍODO MAIO/2007 A ABRIL/2008

● Reuniões do Conselho de Representantes da Regional Ribeirão Preto  (Conselhinho). 

No  período  do  presente  relatório  o  Conselho  da  Regional  realizou  quatro  reuniões: 

13/setembro/07; 25/outubro/07; 22/novembro/07 e 18/março/08.

● Participação  da  Regional  em  reunião  da  ADUSP/Capital:  A   Profa.  Dra.  Elisabeth 

Spinelli de Oliveira participou em 9 de novembro de 2007 da reunião Ordinária do Conselho 

de Representantes e em 1 º de abril do C.R. Extraordinário. 

● Campanha de Democratização da USP: Foi criado em 2005 no Campus de Ribeirão Preto 

o Comitê de Democratização, formado por estudantes, docentes e funcionários. No período 

do presente relatório os membros do Comitê atenderam a vários convites para participarem 

de  atividades  promovidas  principalmente  pelos  estudantes,  para  tratar  sobre o tema.  No 

momento foi produzido pelo Comitê material explicativo de como funciona as instâncias de 

Poder na USP. O objetivo é confeccionar  uma “cartilha” sobre a estrutura de poder na USP. 

Para compor a Comissão Organizadora do V Congresso da USP, o C.R. Regional indicou a 

Profa. Dra. Elisabeth Spinelli de Oliveira, que contou com a sua participação na reunião 

realizada em 1/abril/2008 na Sede da ADUSP/Capital.

● Precários: 6ª Etapa dos concursos para efetivação. A Regional promoveu em agosto de 

2007 uma reunião ampliada  com os docentes  do Campus,  com a presença  do Prof.  Dr. 

Otaviano Helene (Presidente da ADUSP), para tratar da 6ª etapa de efetivação. Na ocasião 

foi informado sobre o andamento da Ação do Gatilho Salarial e da  reforma do Regimento 

da ADUSP.

● Projeto Conversas na Capela: No segundo semestre de 2007  retomamos o  Projeto, sendo 

tratado como tema central  Meio Ambiente, enfocando as conseqüências da monocultura da 

cana-de-açúcar. Em 18 de outubro de 2007 o Prof. Dr. José Gilberto de Souza da Unesp de 

Jaboticabal proferiu a palestra: Usineiros heróis ou vilões? O impacto da cultura de cana-de-

açúcar  na  concentração  fundiária  e  na  vulnerabilidade  econômica  da  região.  Em  6  de 

novembro/07,  o  Prof.  Dr.  Paulo  Hilário  N.  Saldiva  palestrou  sobre  os  impactos  da 

monocultura da cana-de-açúcar na saúde da população. As palestras são gravadas em DVD e 
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disponibilizadas  aos  docentes  que  tenham interesse  de  utilizar-las,  principalmente  como 

material  didático.  O  Projeto  conta  com um bom público  da  comunidade  do  Campus  e 

externo.

● Representação  da  ADUSP  Regional  em  Conselhos  Municipais:  A  Regional  é 

representada  no  Conselho  Municipal  em  Defesa  do  Meio  Ambiente,  pela  Profa.  Dra. 

Elisabeth  Spinelli  de  Oliveira  (Titular)  e  sua   Suplente  a  Profa.  Dra.  Elenice  Mouro 

Varanda. 

● Reforma do Regimento e Estatuto da ADUSP. No segundo semestre de 2007 a Regional 

realizou Assembléia  Setorial  com os sócios para tratar  da reforma do Regimento,  sendo 

ouvidas  e  colhidas  sugestões  de  alterações  no  Regimento.  Em 30  e  31  de  agosto/2007 

promovemos  o  Plebiscito  referendando  as  propostas  e  somando  no  resultado  geral  do 

Plebiscito da ADUSP. O mesmo processo foi realizado para tratar da Reforma do Estatuto 

da ADUSP em 2008.

● Vale do Rio Doce: foi instalada uma urna de votação na Sede da Regional proporcionando 

aos docentes interessados a oportunidade de votarem no Plebiscito pela anulação do Leilão 

da Vale do Rio Doce.  

● Atendimento Jurídico da Regional:  São realizados  dois plantões semanais  na Sede da 

Regional para atendimento das consultas jurídicas aos docentes,  nas segundas e quartas-

feiras,  das  10:00  às  12:00  horas.  Contamos  com a  sistemática  colaboração  do  Jurídico 

Regional  na  Campanha  de  Desprecarização  (6ª  etapa  dos  concursos  para  efetivação), 

inclusive durante  a reunião ampliada realizada em Agosto/2007, com a presença do Prof. 

Otaviano Helene. A Regional contou com o mesmo empenho por parte da da Assessoria 

Jurídica durante o processo de Reforma do Regimento da ADUSP em 2007 e da Reforma do 

Estatuto em 2008. A advogada da Regional sempre que solicitado participa das reuniões do 

C.R. da Regional, Assembléias e eventos diversos.  Destaca-se dentre os principais temas de 

estudos e consultas: gatilho salarial; as implicações da decisão do Tribunal de Contas do 

Estado em relação aos contratos de docentes na USP; tempo de serviço para aposentadoria; 

pensão  por  morte  de  servidor;  licença-prêmio;  contratos  precários;  concurso  público; 

adicional de insalubridade; direito autoral. 
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● Informática:  durante o 2º semestre de 2007, foi implantado (pelo funcionário André), o 

sistema operacional Ubuntu/Linux.  Hoje dispomos de 3 máquinas com o sistema Linux, 

sendo que em uma dessas máquinas tem instalado o  Linux e Windows XP-Pro  (licenciado). 

Operamos  um  Servidor  de  e-mails  da  Regional  com  o  sistema  Free  BSD.  É  mantido 

atualizado listas de endereços eletrônicos dos docentes do Campus para envio de mensagens 

da Regional.

● Divulgações Diversas: quando solicitado, a Regional divulga aos sócios atividades culturais 

realizadas na cidade, promovidas por diversas entidades organizadas.

● Calourada de 2008: A Regional participou das atividades durante a calourada de 2008 no 

Campus de Ribeirão Preto e de São Carlos.

 Prof. Dr. José Marcelino de Rezende Pinto

Diretor Regional  ADUSP Ribeirão Preto
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