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1. INTRODUÇÃO

O relatório a seguir refere-se ao trabalho desenvolvido pela entidade no período que

vai de maio de 2013 a abril  de 2014. A principal  referência para as informações aqui

coligidas foram sistematizadas a partir das edições de número 363 (13/05/2013) a 380

(28/04/2014)  do  Informativo  Adusp,  além  das  atas  das  reuniões  do  Conselho  de

Representantes (CR), das pautas e resumos de reuniões da Diretoria (Diremp), das atas

das Assembleias Gerais da Adusp e das edições 53-56 da Revista Adusp. Procurou-se

dar continuidade aos itens e tópicos do último relatório da Diretoria (maio 2012 a abril

2013), nem sempre na mesma ordem, assim como alguns itens não tenham permanecido,

por referirem-se a aspectos que se encerraram no período anterior (interpelação judicial

da  diretoria,  por  exemplo),  ou  terem sido  deslocados  para  item específico  (ações  do

gatilho  e  da  URV, deslocados  para  o  item  Jurídico).  Terão  destaque,  pela  dimensão

política e pelo trabalho envolvido no período, os itens “Crise Ambiental e Administrativa na

EACH” e “Democratização da Universidade”.

2. REFORMA E MUDANÇA PARA A NOVA SEDE DA ADUSP

Após um longo e desgastante processo de negociação com a Reitoria acerca de sua

solicitação de desocupação e mudança da sede para um novo espaço, face à reforma do

edifício da administração central, onde a entidade se encontrava, a Reitoria acabou, no

início do segundo semestre de 2012, por garantir a permanência da Adusp no campus,

sem assinatura de um Termo de Permissão de Uso, com todos os ônus da reforma do

novo espaço cedido à Av. Prof. Almeida Prado, 1366, correndo por conta da entidade e,

com a aprovação formal do projeto, pela prefeitura do campus. Nesses termos, aprovados

pela Assembleia Geral de 27/09/2012, a diretoria e o Conselho de Representantes (CR)

da entidade (ata de 22/04/2013) tomaram as providências necessárias para contratação

de um projeto executivo para a reforma, a contratação de uma empresa construtora para

sua  execução  e  as  obras  tiveram  início  em  maio/2013,  tendo  sido  concluídas  em

dezembro/2013, com a contratação do projeto executivo, da construtora responsável pela

obra e do escritório de arquitetura para fazer o acompanhamento e a verificação da obra,

de  modo  prévios  às  liberações  dos  pagamentos,  sendo  levadas  para  aprovação  ou
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ciência do CR, em especial  nas reuniões de 25/03/2013, 19/08/2013 e 24/03/2014. O

detalhamento  financeiro  destes  contratos  e  etapas  encontram-se  relatados  em  item

específico do Relatório da Tesouraria (Capítulo 21, deste Relatório).

A entidade retornou para o campus da Capital, passando a operar na nova sede, a

partir de janeiro de 2014. De maneira geral, a nova sede está bem instalada, comportando

as  necessidades  e  atividades  da  entidade.  As  pendências  para  complemento  e

adequação do mobiliário,  assim que definidos e orçados pela Diretoria,  serão levados

como propostas para apreciação e deliberação do Conselho de Representantes (CR).

3. COTAS E PIMESP

Conforme já tratado no Relatório da Diretoria anterior (maio 2012 a abril  2013),  o

Programa  de  Inclusão  com  Mérito  no  Ensino  Superior  Paulista  (PIMESP),  foi

encaminhado pelo reitor da USP às unidades em 6/2/2013, com prazo de 60 dias para

discussão e apresentação de sugestões das Congregações. A Diretoria da Adusp, por

meio  do GT-Educação,  elaborou uma análise  crítica  do programa (vide  anexo  10  do

Relatório de 2013), que foi encaminhada ao CRUESP e ao Conselho Universitário (Co),

tendo obtido expressiva repercussão na comunidade. Na Assembleia Legislativa (Alesp),

foram realizadas duas audiências públicas, nas quais o PIMESP recebeu críticas severas,

conforme também ocorreu no debate sobre o tema, organizado pela Adusp, juntamente

com DCE, APG e Sintusp, que teve lugar no auditório Abraão de Morais do Instituto de

Física da USP, em 9/4/2013, para o qual a Reitoria foi convidada, mas não compareceu.

Também convidado pelos organizadores, o professor Silvio de Almeida, da Frente Pró-

Cotas  estadual,  participou  do  debate  conforme  consta  do  Informativo  Adusp 361  de

15/04/2013.

No curso do processo de discussão, o prazo para avaliação do referido programa foi

estendido para 10/05/2013 (ver matérias em Informativo Adusp 361 e 362). Em 22/5, a

Pró-Reitoria  de  Graduação  (ProG),  tendo  já  conhecimento  das  manifestações  das

Congregações,  majoritariamente  antagônicas  ao  programa  do  Governo  do

Estado/CRUESP, encaminhou uma “proposta para a construção de um Plano Institucional
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da USP” (PIMUSP), visando a “ampliar a inserção de alunos provenientes de escolas

públicas  e,  também,  ampliar  a  inserção do  grupo PPI  (“pretos,  pardos e  indígenas”),

dessas escolas na Universidade de São Paulo”. Ficou definido o prazo de 17/06 para

manifestações  das  unidades  à  ProG.  Novamente,  a  Diretoria  da  Adusp  preparou  e

divulgou documento crítico preliminar sobre essa proposta (todos documentos referidos

neste  parágrafo  podem  ser  encontrados  nos  links  referidos  na  matéria  de  capa  do

Informativo Adusp 365, de 10/06/2014).

Também nesse período, no final de maio, a Frente Pró Cotas Raciais do Estado de

São Paulo divulga e pede apoio a um Projeto de Lei (PL) apresentado como alternativa ao

PIMESP e como substituto ao PL n° 530/2004 (ver suas características na matéria “Frente

Pró  Cotas  propõe  projeto  alternativo  ao  PIMESP”,  Informativo  Adusp 365,  p.  2,

10/06/2014). 

No entanto, em 27/06 o Conselho de Graduação (CoG) aprova o PIMUSP, que já

havia  sido  repudiado  pela  Frente  Pró  Cotas,  por  se  tratar  de  um  programa  que

efetivamente  busca  se  esquivar  do  debate  sobre  cotas  e  não  garante  a  inclusão  de

estudantes negros ou oriundos da escola pública.

Encontra-se  pendente,  no  âmbito  do  GT –  Etnia,  Gênero  e  Classe  (GTEGC)  da

Adusp, a elaboração de um documento,  em versão mais conclusiva,  de avaliação do

projeto proposto pela Frente Pró Cotas, que possa servir de base para a discussão nas

instâncias da entidade.

4. COMISSÃO DA VERDADE DA USP

A luta pela instalação de uma Comissão da Verdade da USP, com participação efetiva

de docentes,  estudantes  e  funcionários  técnico-administrativos,  contou com a intensa

participação da Adusp, e também do DCE, APG e Sintusp, que se engajaram ativamente

na interlocução com a administração central da universidade para que tal comissão fosse

implementada. Assim é que, conforme já tratado no Relatório da Diretoria de 2013: “Em

21/11/2012, uma comissão formada por representantes do DCE, da APG, do Sintusp e da
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Adusp,  representando  o  Fórum  [pela  Democratização  da  Universidade],  entregou  o

abaixo-assinado ao professor Rubens Beçak, secretário-geral da USP, reivindicando a

instalação da CV-USP, destinada a examinar e esclarecer as graves violações de direitos

humanos, praticadas durante a Ditadura Militar com apoio de setores civis que vigorou no

País entre 31 de março de 1964 e 15 de março de 1985, contra docentes, alunos e

funcionários  não  docentes  da  Universidade,  bem  como  contra  pessoas  que  foram

prejudicadas  por  atos  da  Universidade  ainda  que  não  vinculadas  formalmente  aos

quadros desta”.  Nos termos da proposta,  a  CV-USP terá como objetivos promover  o

esclarecimento dos fatos,  bem como encaminhar à Comissão Nacional  da Verdade e

demais comissões da verdade existentes, e aos Ministérios Públicos Federal e Estadual,

todas as informações obtidas.”

Ainda das informações do Relatório da Diretoria de 2013, extrai-se que a negociação

com a Reitoria evolui até que, em 22/1/2013, uma comissão designada pelo reitor para

tratar do tema, informa que a Universidade se comprometeria a instaurar oficialmente a

comissão. Assim, em 4/2/13, o Fórum apresentou para a Reitoria uma proposta inicial,

deliberada  em sua  reunião  aberta  de  30/1/13,  que  envolvia  composição  da  CV-USP,

nomeação  dos  membros,  prerrogativas,  infraestrutura,  assessoria  etc.  Quanto  à

composição e escolha dos membros, a CV-USP contaria com 3 membros titulares e 3

membros  suplentes  de  cada  um  dos  segmentos  da  comunidade  acadêmica,  todos

escolhidos democraticamente pelas respectivas entidades. A nomeação seria feita por ato

administrativo do reitor, publicado no Diário Oficial do Estado, indicando o mandato da

CV-USP e seus poderes quanto à requisição de documentos internos à USP e ao convite

de pessoas para tomada de depoimentos. Um regimento interno deveria ser elaborado

pela  própria  comissão,  assim  que  instalada.  Diante  das  dificuldades  alegadas  pela

Reitoria  para  uma composição  deste  tipo,  o  Fórum reformulou  a  proposta  original,  e

apresentou à Reitoria em 21/2/13, nova composição que acrescentava, aos 3 membros

titulares e 3 suplentes por categoria (escolhidos democraticamente por suas respectivas

entidades representativas), outros 3 membros titulares e 3 suplentes a serem eleitos pelo

Conselho Universitário(Co) para representar a Universidade de São Paulo na composição

da CV-USP.
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Por parte da Adusp, os representantes dos docentes junto à CV-USP, indicados pela

assembleia  geral  da  Adusp  de  21/03/2013,  foram:  Amabile  Xavier  Rodrigues  Manço

(FMRP), Fábio Konder Comparato (FD), Maria Helena Souza Patto (IP), Marilena de Souza

Chauí (FFLCH), Pedro Paulo Chieffi (FM) e Zilda Márcia Gricoli Iokoi (FFLCH), cuja primeira

reunião  ocorreu  em 25/04/2013,  na  sede  provisória  da  Adusp.  Inesperados  problemas

familiares impediram a participação, antes confirmada, da professora Marilena Chauí.

Estava previsto que para a aprovação pelo Co da proposta apresentada pelo Fórum

seria necessário o devido trâmite prévio na Procuradoria-Geral da USP e, em seguida, na

Comissão de Legislação e Recursos (CLR). Diante, no entanto, da demora do Gabinete

do Reitor em dar encaminhamento nesse sentido, o Fórum solicitou à época, para o dia

25/4, uma reunião com os docentes indicados pela Reitoria para tratar do tema à qual

compareceriam, além de representantes do Fórum, parte dos membros indicados para

compor a CV-USP. Diante da não confirmação, por parte da Reitoria, de reunião para a

data solicitada, por insistência do Fórum ela acabou sendo confirmada para o dia 14/5, às

16h00.

No entanto, infelizmente também neste caso, mais uma vez a gestão Rodas, optou

por  atropelar  todo  o  processo  de  negociação  em  curso  e  de  modo  autoritário  e

desrespeitoso anunciou no dia 7/5 sua decisão de criar unilateralmente uma comissão da

verdade (CV), institucional, composta por 7 membros, nomeada pelo reitor (Portaria GR

6172  de  8/5/2013),  sem  participação  da  comunidade,  conforme  relata  a  matéria  da

páginas 3 e a Nota do Fórum Aberto “Um Golpe Escandaloso”(p. 4) do Informativo Adusp

363, de 13/5/2013.

No dia 23/05 é realizado no anfiteatro da Geografia, um ato em “repúdio ao golpe do

Rodas”  (Informativo  Adusp 264,  de  29/5/2013,  p.  3),  com  participação  na  mesa  de

representantes da Adusp, Sintusp, DCE, APG e do Fórum pela Democratização, além da

presença de pessoas que já  haviam sido eleitas pelas entidades para fazer  parte  da

comissão,  caso  dos  docentes  Marilena  Chauí  (FFLCH)  e  Pedro  Paulo  Chieffi  (FM).

Também compareceu ao ato de repúdio o deputado Adriano Diogo (PT), presidente da

Comissão Estadual da Verdade Rubens Paiva, da Assembleia Legislativa (Alesp).
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Neste contexto, em tempos de CV oficial, a Reitoria da USP, sem qualquer pudor,

deixou  de  comparecer  nas  duas  audiências  públicas  convocadas  pela  Comissão  da

Verdade Rubens Paiva da Alesp para tratar  do trágico  sequestro,  desaparecimento e

morte da colega Ana Rosa Kucinski do Instituto de Química (IQ) da USP (vide Informativo

Adusp 367,  de  12/08/2013,  e  a  propósito,  matéria  do  Informativo  Adusp 372,  de

04/11/2013, que relata a “emocionante homenagem” feita à Professora Ana Rosa pela CV

da AL em ato no IQ em 29/10, com apoio das entidades de representação de docentes,

funcionários e estudantes,  na qual  também a Reitoria não se fez presente!).  De todo

modo, embora a CV oficial pareça haver optado, até agora, por trabalhar em sigilo (cf.

Informativo Adusp 378, de 31/3/2014, p. 4), ela acabou por intervir neste caso, ao propor

que a Congregação do IQ reconhecesse que a decisão da demissão foi descabida, que

pedisse desculpas à família Kucinski e homenageasse a memória de Ana Rosa, o que

finalmente veio a ocorrer em 22/4/14, em cerimônia da qual a Adusp participou como

convidada,  tendo o vice-reitor  representado oficialmente a Reitoria  (Informativo  Adusp

380, de 28/4/2014, p. 3).

A posição da Adusp é de continuar  lutando e contribuindo para a efetivação dos

propósitos  que  levaram  ao  seu  engajamento  na  propositura  do  Fórum  Aberto  pela

Redemocratização da USP por uma comissão da verdade na instituição: “examinar e

esclarecer as graves violações de direitos humanos, praticadas durante a Ditadura Militar

com apoio de setores civis que vigorou no País entre 31 de março de 1964 e 15 de março

de 1985,  contra  docentes,  alunos e  funcionários não docentes da Universidade,  bem

como contra pessoas que foram prejudicadas por atos da Universidade ainda que não

vinculadas formalmente  aos quadros desta.”  E  é  nessa direção que cabe destacar  o

espaço e a contribuição que a Revista Adusp tem dado ao tema, em especial as edições

de números 54 (maio de 2013) e 55 (outubro de 2013).

5. CAMPANHAS DE DATA BASE DE 2013 E 2014.

A pauta unificada de data-base de 2013, elaborada pelo Fórum das Seis e aprovada

com  modificações  pelas  entidades  (Assembleia  Geral  da  Adusp  de  01/04/2013),  foi

protocolada  em  16/04/2013  (anexo  A), juntamente  com  a  solicitação  de  que  fosse
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estabelecido um calendário para as negociações entre Fórum e Cruesp, com a sugestão

de que a primeira reunião ocorresse na semana de 22 a 26/4, antecedendo a data-base,

que é 1º de maio. No entanto, a primeira reunião só ocorre na primeira quinzena de maio,

quando  o  Cruesp  decide  e  divulga  unilateralmente  o  reajuste  de  5,39%.  Como

desdobramento, a Diretoria da Adusp, seguindo a deliberação da assembleia de 16/5,

defendeu nas reuniões do Fórum das Seis a apresentação de uma contraproposta ao

índice de 5,39 apresentado pelo Cruesp, posição adotada também pela Adunicamp. No

entanto, o Fórum das Seis optou por insistir nos 11%. O Fórum decidiu encaminhar às

assembleias das categorias o indicativo de um dia de paralisação, com ato unificado na

Unicamp, no dia 11/6, data em que o STU tem agendada uma reunião com o reitor da

Unicamp,  para  tratar  da  equiparação  do piso  salarial  ao  dos  funcionários  da USP. A

Diretoria  da  Adusp  avaliou  que,  no  momento,  não  havia  mobilização  suficiente  para

aprovar  essa  paralisação,  além  de  considerar  inadequado  realizar  um  ato  unificado

durante negociação de pauta específica dos funcionários da Unicamp. Ademais, em 11/6

já estava agendado um debate sobre eleição de reitor(a), organizado conjuntamente com

o DCE, APG e Sintusp. Esse entendimento da Diretoria foi aprovado na assembleia de

10/6. Desse modo, o ato proposto restringiu-se à participação das entidades do Fórum

que dele se dispuseram a participar.

No curso da campanha salarial de 2013, as entidades que compõem o Fórum das

Seis decidiram priorizar em suas agendas a luta por aumento do percentual do ICMS

atualmente  repassado para  as  universidades (9,57%),  tendo  como perspectiva  que  o

eventual adicional conquistado fosse direcionado para políticas que permitissem avançar

na isonomia de salários, em especial entre os funcionários técnico-administrativos, nas

três universidades, que foi completamente desvirtuada pelas ações das três reitorias nos

últimos anos, em especial pela Reitoria da USP.

No  decorrer  da  campanha,  várias  unidades  da  Unesp  entraram  em  greve  com

participação variável de cada categoria nos diferentes campi. Foi marcado pelo Fórum um

ato em frente à Reitoria da Unesp, no centro da capital, para o dia 27/06, seguido por uma

manifestação  na  Assembleia  Legislativa  (Alesp)  em  defesa  de  mais  recursos  para  a

educação (33% das receitas tributárias do estado para a Educação, incluindo 11,6% e
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2,1% do ICMS-Quota Parte do Estado, respectivamente, para as Universidades e para o

Centro Paula Souza).

Durante o ato ocorreu a ocupação da Reitoria pelos estudantes Unesp, que conduziu a

uma  reunião  da  administração  central  da  universidade  com  o  Fórum  das  6  e  os

representantes dos estudantes que fizeram a ocupação, tendo sido negociados vários pontos

da pauta estudantil (auxilio aluguel, aumento das bolsas para estudantes de baixa renda e

compromisso de atendimento do total desta demanda para o ano de 2014, entre outros).

Após estes avanços os estudantes decidiram desocupar a Reitoria ao final do mesmo dia.

Quanto à campanha de 2014,  em fevereiro  o Fórum das 6  lançou,  no  dia  20,  o

primeiro boletim sobre a campanha salarial (Anexo B). O indicativo da Assembleia Geral

da Adusp de 19/3 estabelece como eixos da campanha a recusa a qualquer arrocho e

reivindica o percentual da inflação referente ao período de maio 2013 a abril 2014, medido

pelo ICV do Dieese (que deverá fechar ao redor de 6%), como índice da data base. Em

25/3, o Fórum das 6 define este índice como reivindicação conjunta, acrescido de 3% a

título  de  recuperação  de  históricas  perdas  salariais  anteriores  e  o  compromisso  com

reunião com o Cruesp  em setembro  para  revisão do negociado,  face à  evolução  da

situação orçamentária das três universidades. Em 28/3 foi protocolada a íntegra da Pauta

proposta pelo Fórum das 6 ao Cruesp (Anexo C),  que contempla também as demais

reivindicações atinentes às condições de trabalho, transparência e democratização das

universidades, políticas de permanência estudantil etc. 

No Informativo Adusp 379 (14/04/2014) a matéria de capa destaca as muitas alíneas

de arrecadação vinculada ao ICMS que,  com a conivência  do  Cruesp,  não têm sido

consideradas  pelo  governo  do  Estado  quando  do  cálculo  do  repasse  para  as

universidades (R$ 540,41 milhões, equivalentes a 6,3% do montante que deveria ter sido

repassado em 2013), conforme levantamento do GT Verbas da entidade. A matéria em

questão  tem  a  ver  com  denúncia  que  o  Fórum  das  Seis  faz  há  tempos  acerca  de

inadequações  contábeis  praticadas  pelo  governo  estadual  e  procura  contribuir  para

ampliar o embasamento da luta por mais recursos e pela viabilidade do atendimento da

pauta comum desta data-base.
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Até  o  fechamento  deste  Relatório,  o  Cruesp  não havia  aceitado  reunir-se  com o

Fórum das Seis nas quatro datas por este propostas (todas em abril, pois a data-base é

1° de maio), em contrapartida apenas agendou uma reunião com a Comissão Técnica

para o dia 8/5 e convocou uma reunião entre Cruesp e Fórum das Seis para 12/5, sem

mencionar sequer o conteúdo da pauta.

6. CARREIRA DOCENTE

Diante  dos  problemas  verificados  no  processo  de  implantação  da  progressão

horizontal  na carreira docente,  seja  por conta dos vícios de origem denunciados pela

Adusp  quanto  aos  mecanismos  irregulares  e  autoritários  de  aprovação  pelo  Co,  que

levaram à edição da Resolução n° 5927/2011, seja no acompanhamento concreto dos

processos nas diferentes unidades e nos mecanismos que sequer guardavam respeito à

citada  resolução,  utilizados  pelas  Comissões  de  Avaliação  Setoriais  (CAS)  e  pela

Comissão Central de Avaliação Docente (CCAD), o tema teve grande destaque na pauta

da  entidade  ao  longo  de  2013.  Assim é  que  ele  aparece  como matéria  de  capa  do

Informativo Adusp 362, de 29/04/2013, quando a Diretoria da Adusp apresenta ao debate

um conjunto de propostas para a revisão do processo previsto na resolução para meados

daquele  ano,  conforme  segue:  1.  Descentralizar  o  processo,  substituindo  o  atual

procedimento de inscrição e julgamento pelo sistema de editais semestrais regularmente

publicados  para  as  diferentes  áreas,  em todas  as  unidades  da  USP. 2.  Julgamento

qualitativo e global  das atividades desenvolvidas pelo candidato nas áreas de ensino,

pesquisa,  extensão  e  engajamento  institucional,  bem  como  no  projeto  pedagógico-

científico da unidade e/ou departamento (inerentes ao RDIDP e RTC). Este julgamento

será feito por bancas constituídas no âmbito das unidades, que avaliarão o candidato por

meio de prova única de defesa pública de memorial, não havendo concorrência entre os

candidatos,  sendo considerados aptos a progredir  todos os que foram recomendados

pela  maioria  da  banca,  sem  que  possam  ser  estabelecidos  indicadores  relativos  a

quantidade  ou  proporção  de  aprovados.  3.  Eliminar  um  dos  níveis  horizontais  da

categoria  de  Professor  Associado  mantendo,  para  aquele  que  permanecer,  as  atuais

prerrogativas previstas para o nível de Professor Associado 3. 4. Retirar a previsão do
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interstício preferencial de 5 anos para cada ascensão aos diferentes níveis. 5. Manter

explícita a possibilidade de progressão vertical, sem necessidade de prévia progressão

horizontal.  Estas propostas são aprovadas pela assembleia de 30/04/2013 e enviadas

para todos os membros do Co solicitando que sejam pautadas e discutidas nas diferentes

unidades.  Assim  é  que,  o  Informativo  Adusp 365,  de  10/06/2013,  dá  notícia  de

encaminhamentos  já  aprovados  pelas  unidades  para  a  revisão  a  ser  feitas  no  Co,

havendo em várias delas afinidade com as propostas aprovadas pela Adusp, como por

exemplo, que os concursos sejam por bancas, se encerrem no âmbito das unidades, a

rejeição a qualquer mecanismo de fração niveladora e adoção de critérios objetivos. No

entanto, em desrespeito ao previsto na Resolução, apenas em 16/9/2013 a Secretaria

Geral (SG) informa que a CCAD deverá na sua reunião de 18/09/2013, apreciar a minuta

de nova resolução sobre a progressão horizontal”,  que estaria  sendo elaborada “com

base nas manifestações das congregações” sobre o tema. A SG informou ainda que esta

minuta seria encaminhada para a CLR e depois para apreciação do Co. Para além da

inadequação  de  que  fosse  a  CCAD  a  fazer  a  consolidação  das  propostas  das

Congregações,  diante do claro conflito  de interesses no caso,  desde então não mais

houve qualquer manifestação oficial sobre a questão, não se tendo conhecimento se a

referida “minuta” foi de fato elaborada e que encaminhamentos teve a partir de então. 

O tema foi pauta das reuniões havidas entre a Diretoria da Adusp e a Reitoria em

2014,  após  a  posse  do  atual  Reitor,  Marco  Antonio  Zago  (06/2,  19/2,  12/03  e  21/3,

conforme noticiamos, ver os  Informativo Adusp 376, 377 e 378) e está contemplado no

documento proposto pela Diretoria  para nortear  a  “Agenda Política da Entidade”  para

2014  (Anexo D) conforme aprovado na Assembleia Geral de 19/03/2014 e entregue ao

reitor na reunião havida em 21/03/2014.

7. CRISE AMBIENTAL E ADMINISTRATIVA NA EACH

Em  histórica  reunião  aberta  da  Congregação  da  Escola  de  Artes,  Ciências  e

Humanidades  (EACH),  docentes,  estudantes  e  funcionários  técnico-administrativos

decidiram, em 11/09/2013, pelo afastamento do diretor e do vice-diretor e deram início a

uma greve de 30 dias, que se estendeu até o dia 30/10. Como causas da crise, figuravam
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a tensão acumulada por conta da conduta irresponsável da direção, quanto ao passivo

ambiental  da  unidade,  indícios  de  corrupção  ou  conivência  com  atos  corruptos,

perseguições via sindicâncias, censura do correio eletrônico. Como estopim, as placas

colocadas pela Superintendência do Espaço Físico (SEF) da USP, na área central  do

campus, alertando que “Esta área encontra-se interditada por conter contaminantes com

riscos à saúde”.

Desta forma, a comunidade da EACH assumiu intenso protagonismo na luta pela

democratização da unidade, com ganhos para a luta pela democratização da USP em

geral, por exemplo, ao explicitar que sequer mecanismos de impedimento para dirigentes

se  encontram  previstos  nas  normas  vigentes;  ao  denunciar  a  não  solução  para  os

problemas do passivo ambiental  do  campus,  sejam os de origem, vinculados à forma

açodada com a qual se deu a implantação da escola, sem que tenham sido tomadas

providências prévias para remediação da área e sem que tivesse sido expedida a devida

licença ambiental por parte da Cetesb, sejam os decorrentes do aterro ilegal e criminoso

de 2011,  feito  num período de mais de um ano,  com aval  da direção,  quando foram

depositados no campus cerca de 110.000 m3 de terra de origem ainda não esclarecida e,

hoje,  sabidamente  contaminada  com  diferentes  produtos  e  materiais  tóxicos,  que

acabaram por fazer com que o Ministério Público Estadual (MP ou MPE) viesse a solicitar

a  interdição  do  campus,  conforme  determinada  pela  justiça  em  dezembro  de  2013,

interdição que permanece até o momento.

A diretoria da Adusp empenhou-se no acompanhamento e participação do processo,

prestação de todo suporte (político e jurídico) ao movimento, conforme detalhadamente

divulgado nas edições do Informativo Adusp a partir da edição 369, de 16/09/2013. Vale

destacar  o  quadro “Cronologia da Crise”  publicado nas páginas 5 e 6 do  Informativo

Adusp 370, de 07/10/2013; a matéria da p. 3 do Informativo Adusp 371, de 21/10/2013,

“Desde 2011, Reitoria sabe da conduta comprometedora do Diretor Boueri  ao permitir

aterro ilegal na USP Leste”, elaborada com base nos documentos que acabaram sendo

liberados para  o  movimento,  pela  Reitoria,  no  curso  da negociação conquistada pela

greve; e a matéria do  Informativo Adusp 372, de 04/11/2013, “Marcada por conquistas,

greve na EACH é suspensa. Cetesb multa USP em R$ 96 mil”.
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A greve e a organização conjunta de docentes, estudantes e funcionários técnico-

administrativos  é  que trouxe os  subsídios  para  as  iniciativas  jurídicas  realizadas pela

Adusp,  conforme  relatadas  nos  subitens  14,  15,  19,  20,  21,  22  e  25  do  item  16.

JURÍDICO, deste Relatório.

Dentre as vitórias da greve, destaque-se a conquista de consulta direta e paritária oficial

na EACH, com o compromisso da Congregação de respeitar o resultado e do Reitor de

indicar o primeiro da lista, conforme noticia a p. 7 do Informativo Adusp 373, de 18/11/2013.

As questões referentes à EACH também tiveram destaque em todas as reuniões

havidas com a Reitoria em 2014 e nas seguintes matérias dos Informativo Adusp 375, de

16/12/2013:  “Comunidade  da  EACH  exige  do  reitor  posse  imediata  da  nova  direção

eleita”;  376, de 24/02/2014: item “Crise na EACH”, do editorial  “Mais democracia, não

menos!”, “Reitoria segue sem ‘plano B’ para a EACH”, “Seminário destaca urgência de

identificação de riscos para a saúde humana na EACH” e “MPE investiga Boueri”; 377, de

17/3/2014: “Riscos na EACH - Ao contrário do que diz a SEF, explosões por metano não

se limitam a minas de carvão”, “Deliberações da Assembleia de Docentes da EACH de

14/03”, “’Plano B’ para EACH continua distante e movimento debate os próximos passos”

e “Inquérito do MPE traz revelações estarrecedoras”; 378, de 31/03/2014: itens da agenda

política levadas ao reitor no que diz respeito à EACH, na p. 1 (• Compromisso com o

cumprimento e respeito ao acordo firmado entre a instituição USP e a comunidade da

EACH, por ocasião da greve de 2013: • Alterar a conduta adotada até o momento que, à

semelhança  das gestões  anteriores,  atua  no  sentido  de  minimizar  a  gravidade  das

questões ambientais e de infraestrutura do campus da EACH. • Necessidade de que seja

negociado com o corpo da EACH o chamado “Plano B”, no interesse do desenvolvimento

adequado do ano letivo de 2014) e “’Plano B’ improvisado espalha EACH por Tatuapé, Dr.

Arnaldo e Butantã”; 379, de 14/04/2014: “Câmara Municipal e Alesp investigam EACH,

enquanto ‘Plano B’ acumula deficiências”; e 380, de 28/04/2014: “Audiência pública sobre

USP  Leste  desnuda  insensibilidade  e  intransigência  da  Reitoria”  e  “Nakao  nega

contaminação na EACH e diz que docentes querem ‘melar o governador’”.
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8. DEMOCRATIZAÇÃO DA UNIVERSIDADE

Desde sua fundação na década de 70 (na Ditadura Militar, como “associação de

auxiliares  de  ensino”)  a  Adusp  luta  pela  democratização  da  universidade,  de  modo

articulado com o movimento docente em nível nacional, organizado no Andes Sindicato

Nacional,  como  também  em  conjunto  com  diferentes  movimentos  sociais  que  têm

afinidade com a concepção de universidade sistematizada na “proposta do Andes-SN

para a universidade Brasileira” (Caderno 2, 4a ed. Atualizada e Revisada, 2013, ISSN

1677-8707). É nesse contexto que a entidade sempre buscou articular-se com as demais

entidades representativas  de funcionários  técnico-administrativos  e  de estudantes  nas

lutas pela democratização da Universidade de São Paulo, cujos marcos principais, desde

então, foram os 4 congressos (1980, 1984, 1987e 2001) e o que deveria ter sido o 5°

Congresso (2008).

Destes, os três primeiros foram os marcos principais que contribuíram para realizar o

diagnóstico que ainda hoje tem validade sobre a estrutura conservadora e autoritária da

USP, que a partir de então, só se viu consolidar. Ao mesmo tempo, surgiram as principais

dificuldades para agregar força política suficiente para reverter essa situação. Em 1987, a

partir  do  trabalho  articulado  realizado  nos  dois  primeiros  congressos,  as  categorias

conseguiram levar a plebiscito uma proposta orgânica para o processo estatuinte que

definiu  o estatuto de 1988,  que é até hoje é a principal  referência para o projeto  de

universidade que possa contemplar os principais eixos e princípios comuns, para além

das naturais divergências quanto a aspectos específicos. Já os congressos de 2001 e

2008 marcam oportunidades desperdiçadas para se avançar nesta luta, não tendo sido

capazes de obter avanços para a organização e a luta; ou, pior, sequer serem levados a

termo, como o de 2008, ocasião na qual, uma vez inviabilizados os trabalhos diante das

discordâncias quanto aos limites e diferenças de liberdade para dele participar entre as

categorias e ao funcionamento das plenárias, o que restou para a Adusp foi organizar o 1o

encontro de docentes de 2008, que aprovou um conjunto de resoluções para cada um dos

seis temas principais da pauta prevista para o Congresso e que são hoje, a referência

mais próxima da Adusp para as discussões sobre democratização.
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Mais  recentemente,  na  Gestão  de  J.  G.  Rodas,  o  descontrole,  autoritarismo  e

perseguição a funcionários e estudantes engajados com a representação da categoria ou

com qualquer tipo de atividade de militância política ou de crítica, ainda que nos limites

das atividades institucionais, atingiu níveis tão acintosos (vide matéria: “Alívio! Termina a

tenebrosa gestão de J. G. Rodas”, de Pedro Estevam da Rocha Pomar, Revista Adusp 56,

de  março  de  2014)  que,  pela  dimensão  dos  conflitos  que  causou,  teve  como

desdobramento  uma  percepção  mais  ampla  de  que  era  preciso  mudar  o  modo  de

exercício de poder e o conservadorismo reinante na instituição. É nesse quadro que se

desenvolvem as principais iniciativas da entidade no período deste relatório. 

Assim é que, em 30/4/2013 a assembleia da Adusp aprova proposta de lutar por uma

consulta direta e paritária para reitor nos seguintes termos: incluir no Estatuto da USP a

realização de consulta  de caráter  paritário,  com a participação de todos os docentes,

estudantes e funcionários, e a garantia de que o(a) eleito(a) por esta consulta conste da

lista tríplice a ser elaborada pela reunião do Co e dos Conselhos Centrais. Como etapas

para  lograr  esse  objetivo,  buscou-se  conseguir  e  foram  obtidas  26  assinaturas  de

membros do Co para que essa proposta fosse incluída na pauta do conselho, além das

iniciativas  para  que  a  proposta  fosse  amplamente  discutida  nas  unidades  (ofícios

encaminhados para todos os membros do Co), da organização de ato conjunto com DCE,

APG e Sintusp, “A USP Quer Votar para Reitor”, que teve lugar no dia 11/06 no IF, com o

debate  sobre  as  experiências  de  consulta  da  Unicamp  e  Unifesp,  respectivamente

representadas pelo Vice-Reitor Prof. Álvaro Crosta e pela Reitora Profa. Soraya Smaili, e

lançamento da campanha “Eu quero votar para Reitor”  pela Adusp, DCE e APG, com

disponibilidade para adesões na página eletrônica da entidade.

O curso desta luta revela de maneira cristalina a encastelada estrutura e forma de

agir da administração da universidade, como denuncia a matéria do  Informativo Adusp

368, de 26/8, “Diretoria e Conselheiros da Adusp Barrados na Porta da Reitoria”, quando

em comitiva, tentavam obter resposta da Reitoria à solicitação de que a reunião do Co

para tratar de mudanças no estatuto fosse antecipada em relação à data anunciada para

01/10. Em seguida o gabinete propõe reunião para tratar do tema sem a presença do

reitor, o que é recusado pela entidade.
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Nesse período, teve grande repercussão a matéria “Gestão Rodas queima reservas

financeiras da USP sem consultar a comunidade” (Informativo Adusp 368) que, com base

em informações conseguidas via requerimentos encaminhados ao Cruesp e também para

cada  reitoria,  fundamenta  na  Lei  de  Acesso  à  Informação,  ficou  demonstrado  o

descontrole  das  finanças  da  Universidade,  bem  como  a  maneira  absolutamente  não

transparente  e  sem  as  formalidades  administrativas  previstas  utilizadas  pela  gestão

Rodas para tratar os recursos da USP.

Uma vez não alterada a data da reunião de 01/10 a Assembleia da Adusp de 27/8/13

decidiu organizar com as demais entidades um ato conjunto para na frente do edifício da

Reitoria,  em  defesa  das  propostas  de  democratização  de  docentes,  estudantes  e

funcionários técnico-administrativos. Foi no curso deste ato, que, em dado momento, os

estudantes convidaram os presentes a se dirigirem para a rua lateral onde está a entrada

principal para a sala do Co, e lograram ocupar a antessala do recinto, o que não impediu

a  continuidade  da  reunião,  para  após  a  sua  conclusão,  ocuparem outros  setores  do

edifício  da  Reitoria.  A  representação  da  Adusp  e  docentes  presentes  ao  ato

permaneceram  no  evento  nos  termos  propostos,  aguardando  no  local  do  ato  os

desdobramentos da reunião do Co.

Mesmo com todas estas iniciativas, não logrou-se conquistar a proposta de consulta

paritária, com inclusão do vencedor na lista tríplice e as decisões do Co (voto aberto nas

diferentes  instâncias  de  deliberação;  registro  de  chapas  para  reitor  e  vice,  com

respectivos  programas;  fim  dos  dois  turnos  e  de  dois  colégios  eleitorais  e  consulta

segmentada  por  categoria,  meramente  informativa)  foram  divulgadas  na  matéria  “Há

avanços?” do Informativo Adusp 370, de 7/10/2013.

Diante da ocupação, experimentou-se mais um período de intensas atividades em

decorrência da repressão contra os estudantes que ocuparam o edifício. Mesmo após

ter sido estabelecida negociação com comissão da Reitoria, com a Adusp participando

como observadora,  a  desocupação acabou se dando por  força policial  e  com novas

iniciativas  de  criminalização  do  movimento  por  parte  da  Reitoria  (processo  contra  a

Adusp, Sintusp e DCE, responsabilizando igualmente todas as entidade pela ocupação
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e danos ao edifício da Reitoria).

Logo após a reunião do Co,  a  Reitoria  define o calendário  eleitoral,  marcando a

consulta informativa para 10/12 (último dia letivo), a eleição indireta para o dia 19/12 e

estabelecendo prazo reduzido para inscrição de chapas,  favorecendo as candidaturas

“oficiais”,  e  promovendo  um  processo  eleitoral  com  a  universidade  esvaziada.  As

assembleias  seguintes  da  Adusp  deliberam  uma  série  de  atividades  e  iniciativas

(subitens16, 17 e 18 do item 16. JURÍDICO, deste Relatório) para tentar reverter esse

calendário e define como prioridade a construção de um programa mínimo da Adusp para

a USP (ver anexo E) , que possa ser utilizado em debates durante o processo. 

O programa mínimo é aprovado na Assembleia de 07/11 e no dia 19/11, ocorre no

auditório  da  Escola  de  Aplicação,  na  FE,  o  debate  entre  os  candidatos  à  Reitoria

promovido pela entidade (Informativo Adusp 374, de 02/12/2013).

O processo eleitoral  se  dá com toda sorte  de  interferências  da gestão Rodas,  e

desrespeito à autonomia da universidade pelo governo do estado, ao prorrogar até o final

de janeiro o mandato de J.G Rodas, que deveria terminar em 12/12/2013, de acordo com

a publicação da nomeação quatro anos antes (vide subitem 23 do item 16. JURÍDICO,

deste Relatório). Estes fatos são objeto de análise e críticas da entidade nos Informativo

Adusp 374 e 375, de 02 e 16/12/2013, respectivamente.

O ano de 2014 tem início com as iniciativas da entidade para dar início à interlocução

com a nova gestão empossada no final de janeiro, tendo como prioridades as pendências

e pautas represadas diante da inépcia e do autoritarismo da gestão anterior e na definição

da agenda política. Daí decorrem as reuniões havidas com o reitor em 06/02 e 21/03 e

com o Chefe do Gabinete em 19/02 e 12/03.

Nos  Informativo  Adusp 376  (24/02),  377  (17/03)  e  378  (31/03)  encontram-se  os

relatos destas reuniões, com destaque no Informativo Adusp 378 para a agenda política

aprovada  pela  Assembleia  de  19/03  (Informativo  Adusp 378),  que,  quanto  à

democratização prevê no item III os seguintes pontos:
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• Processo de escolha de dirigentes, composição de colegiados e regime disciplinar.

• Democratização estrutural das relações humanas e sociais na USP.

• É central incluir no Estatuto e nos Regimentos dispositivos prevendo o impeachment

de dirigentes.

• Uma Estatuinte Democrática, Soberana e Exclusiva permanece central.

• Comissão da Verdade nomeada por J. G. Rodas: cobrar a divulgação dos trabalhos

realizados pela Comissão que até hoje, aparentemente, não produziu resultado concreto

algum.

Tendo  em  conta  o  calendário  aprovado  pelo  Co  para  discussão  a  respeito  de

mudanças  estatutárias  nos  termos  indicados  pelo  Co  de  01/10/2013,  com  temário  e

calendário aprovado pelo Co de 31/03/2014 (reproduzido no Informativo Adusp, p. 4), a

Diretoria da Adusp está empenhada em preparar e continuará a consolidar, a partir de

resoluções estabelecidas em nossa história de luta local, estadual e nacional, propostas

que  conceituem  visões  integradoras  e  organizadas  dos  temas  a  serem  tratados.  Na

página  da  entidade  já  estão  disponíveis  o  texto  sobre  “Concepção  de  universidade”

(http://bit.ly/1fzQ2Lh) e o documento descrevendo os eixos fundamentais sobre “Ensino,

Pesquisa  e  Extensão”  (  http://bit.ly/1huB2Tb  ). Proximamente,  apresentaremos  um

documento  sobre  o  tema  “Gestão  e  Transparência”.  Uma  vez  consolidados,  esses

documento  serão  encaminhados  para  as  instâncias  da  Adusp  para  avaliação  e

deliberação, incluindo os encaminhamentos cabíveis no processo em curso.

9. GRUPOS DE TRABALHO (GT) E COMISSÕES INTERNAS (CI) DA ADUSP

Durante o período coberto por este Relatório, permaneceram como Grupos de Trabalho

(GT, abertos à participação dos docentes sindicalizados) e Comissões Internas da entidade

(CI,  compostas  pela Diretoria)  todos os derivados da reorganização havida  no segundo

semestre de 2012, a saber: GT Direitos Humanos, GT Educação, GT Fórum das Seis, GT

Saúde e GT Etnia, Gênero e Classe; CI Aproximação da Base, CI Previdência e CI Jurídico. 

17

http://bit.ly/1huB2Tb


No entanto, no contexto da sobrecarga de trabalho, que vem sendo intensificada nos

últimos  anos,  associada  à  redução  na  mobilização  da  categoria,  tem  sido  restrita  a

atuação  efetiva  dos  GT e  CI  no  trabalho  que  tem  sido  encaminhado  pela  Diretoria,

conforme tratado nos diferentes itens deste Relatório. Efetivamente, nestes setores, o GT

Etnia, Gênero e Classe deu inicio em 2013 ao trabalho de sistematizar a proposta de

projeto de Lei (PL) que a Frente Pró-Cotas de São Paulo está defendendo, com vistas a

apresentar uma proposta de análise que sirva de base para as discussões nas instâncias

da entidade e o GT Educação elaborou a Relatório apresentado a seguir.

GT – Educação (GTE)

O relatório expõe as atividades do GT, segundo os diversos temas em que esteve

envolvido no período de maio/3013 a abril/2014.  Nesse período o GT teve dezesseis

reuniões.

O GT tem acompanhado e discutido o andamento do PNE tanto no Senado, onde o

plano  sofreu  inclusões  privatizantes,  quanto  na  atual  tramitação  na  Câmara  dos

Deputados.

Representantes do GT têm participado de reuniões do Fórum Estadual de Educação

(FEE-SP), que começou suas atividades no início de 2013, organizou a etapa estadual da

Conferência Nacional de Educação (CONAE-2014), ocorrida em setembro na cidade de

Serra Negra/SP, preparatória para a nacional. 

O  GT  preparou,  em  colaboração  com  colegas  da  FE,  propostas  educacionais,

coerentes  com  o  projeto  de  Plano  Estadual  de  Educação  –  Proposta  da  Sociedade

Paulista (outubro de 2003), para os sete eixos constantes do Documento-Referência da

CONAE-2014. Essas propostas foram debatidas numa Conferência Livre, em 22/06/2013,

organizada por Adusp-FE, em colaboração. Esse trabalho levou à publicação do caderno

“Propostas necessárias para a educação nacional” e à elaboração de oito moções, que

foram distribuídos para os cerca de dois mil delegados presentes na etapa estadual da

CONAE-2014. 
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No início de 2014 a CONAE foi arbitrariamente adiada, pelo MEC, para novembro

deste ano, o que gerou notas de protesto de fóruns estaduais, inclusive do FEE-SP, e de

outras entidades nacionais na área da educação.

Nas últimas semanas, membros do FEE-SP, inclusive os representantes da Adusp,

estão empenhados: 

1. na construção do PEE-SP, com a organização de três grupos de trabalho, tendo o

projeto  de  PEE-  Proposta  da  Sociedade  Paulista/2003  como  referencial  básico.  Vale

lembrar  que  essa  proposição,  que  ainda  é  a  única  “em  tramitação”  na  Assembleia

Legislativa, contou com intensa participação da Adusp; e

2. na preparação de um encontro nacional dos fóruns estaduais de educação, em

Brasília, visando debater o papel dos mesmos, pressionar a Câmara dos Deputados para

a aprovação de um PNE sem os pontos privatistas aprovados no Senado e ocupar o

espaço vazio deixado com o adiamento da CONAE-2014. Tal articulação não deve ser

entendida como uma contraposição a outras articulações de entidades comprometidas

com  a  educação,  mas,  sim,  como  mais  uma  a  somar  na  luta  comum  por  um  PNE

socialmente referenciado.
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10. PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DO ANDES-SN

Representação da ADUSP em atividades do Andes-SN

Data Local Evento Representante(s)

27/04/13 São Paulo-SP Ato Rede Emancipa Francisco Miraglia (IME)

17 a 19/05/13 Brasília-DF GT Educação Lighia Matsushigue (IF)

17 a 22/07/13 Santa Maria-RS 58o CONAD
César Freitas (FOB), Lighia 
Matsushigue (IF), Adriana 
Tufaile (EACH)

16 a 18/08/13 Brasília-DF GT Educação Lighia Matsushigue (IF)

18/08/13 Niterói-RJ
Curso de Formação 
Sindical

Rosangela Sarteschi (FFLCH)
e Kimi Tomizaki (FE)

16 a 18/08/13 São Paulo-SP CONAE-Municipal
César Minto FE) e Otaviano 
Helene (IF)

23/08/13 Marília-SP
Posse Diretoria 
Adunesp

César Minto (FE) e Lighia 
Matsushigue (IF)

27 a 29/09/13 Brasília-DF Setor das IEES/IMES
Andrés Vercik (FZEA), 
Rosangela Sarteschi (FFLCH)

13 a 15/09/13 Viçosa-MG Seminário Educação Lighia Matsushigue (IF)

28 a 30/09/13 Serra Negra-SP CONAE Estadual
César Minto (FE), Otaviano 
Helene (IF) e Lighia 
Matsushigue (IF)

275 a 27/10 Brasília-DF Encontro Intersetorial
Lighia Matsushigue (IF), 
Elisabetta Santoro (FFLCH) e 
Andrés Vercik (FZEA)

10 a 15/02/14 São Luis-MA 33o Congresso Andes

Adriana Alves (IGc), Andrés 
Vercik (FZEA), Arsênio Sales 
Peres (FOB), César Freitas 
(FOB), Ciro T. Correia (IGc), 
Elisabetta Santoro (FFLCH), 
Fátima Simões (FE), Lighia 
Matsushigue (IF), Rosangela 
Sarteschi (FFLCH) e Sérgio 
Souto (FZEA)

14/03/14 IFUSP Posse Diretor César Minto (FE)

4 a 6/04/14 Brasília-DF Setor das IEES/IMES Rosangela Sarteschi (FFLCH)

22/04/14 IQUSP
Homenagem a Ana 
Rosa Kucinski

Ciro T. Correia (IGc)

25 a 27/04/14 Brasília-DF
GTPCEGDS (GT 
Política de Classe)

Rosangela Sarteschi (FFLCH)
e Helder Garmes (FFLCH)

26 a 27/04/14 Brasília-DF GT Educação Otaviano Helene (IF)
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Reuniões do Setor das Estaduais do Andes-SN

O encontro de 27 a 29 de setembro de 2013 foi preparado na reunião havida nos dias

5 e 6 de abril  de 2013,  na qual  também foi  planejado o Dia Nacional  em Defesa do

Financiamento e da Autonomia das IEES/IMES e da 1a Jornada de Lutas e Marcha a

Brasília; Temário: Financiamento, Autonomia, Carreira, Federalização e Democracia.

As deliberações do encontro estão deverão refletir aspectos do Plano de Lutas das

IEES/IMES, aprovado no último congresso do ANDES-SN (São Luis-MA, 2014).

11. ELEIÇÕES PARA O ANDES-SN E CONSELHO DE REPRESENTANTES (CR)

As eleições de 2014 para a Diretoria do Andes-SN estão marcadas para os dias 13 e

14 de maio próximo. As eleições para renovação do CR da Adusp foram marcadas para o

mesmo período, conforme edital de 03/04/2014, publicado no Informativo Adusp 379, de

14/04/2014.  Na  reunião  do  CR  de  24/03/14,  a  Comissão  Eleitoral  da  ADUSP  foi

constituída, sendo integrada pelos professores: Heloísa Daruiz Borsari/IME (1a. Titular),

Cristina Leite/IF (1a. suplente), Elisabetta A. R. M. Carmela Santoro/FFLCH (2a. titular),

Lilian Gregory/FMVZ (2a. suplente, que deixou de integrar a referida Comissão, por ser

candidata  a  membro  suplente  da  sua  unidade  no  próximo período)  e  Antonio  Carlos

Cassola (ICB) como representante da Diretoria e presidente da referida comissão. No

segundo semestre de 2013, nos dias 3 e 4 de dezembro ocorreu a eleição nas unidades

que tinham cargos vacantes e possibilidade de vir a preenchê-los, conforme edital datado

de  6/11/13  e  publicado  no  Informativo  Adusp 373,  em  18/11/2013.  Foram  eleitos  os

colegas Fabiana Severi (FDRP), como membro titular; e Paula Regina Pereira Marcelino

(FFLCH), como membro suplente.

12. ATUAÇÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES (CR)

No período, o CR da Adusp teve reuniões em 17/05/2013; 17/06/2013; 19/08/2013;

24/09/2013;  24/10/2013;  11/11/2013;  e  24/03/2014.  A atuação  dos  representantes  foi
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responsável pelo acompanhamento e discussão da orientação política que permeia as

ações  da  Diretoria,  em  especial  nas  atividades  e  eventos  relacionados  com  a

democratização  da  universidade.  Permanece  como  preocupação  constante,  tanto  da

Diretoria  como  do  atual  CR  ampliar  o  número  de  unidades  que  contam  com  esta

representação, sem a qual o trabalho da entidade junto aos docentes fica, no mínimo,

bem mais limitado.

13. REUNIÕES PREPARATÓRIAS ÀS REUNIÕES DO Co 

Reuniões preparatórias às reuniões do Co organizadas pela Adusp em 2013: 1/7/13,

11hs, local: sala 232 (Letras, FFLCH-USP) e 23/9/13, 17h, local: sala 315 (IGc-USP).

Reunião com delegados dos doutores para eleição do representante da categoria

junto ao Co, organizada pela Adusp: 11/12/13, 17h, local: sala 271 (Letras, FFLCH-USP).

Reunião com delegados dos associados para eleição do representante da categoria

junto ao Co, organizada pela Adusp: 11/12/13, 17h, local: sala 1 (Biomédicas I, ICB-USP).

Reunião preparatória à do Co organizada pela Adusp em 2014: 25/3/14, 17h, local:

sede da Adusp.

14. COMUNICAÇÃO

Foram publicadas 18 edições do Informativo Adusp (363 a 379) entre 13/5 de 2013 e

14/4 de 2014.

No período, materiais jornalísticos (textos e imagens) produzidos pelo departamento

passaram a ser postados diretamente no portal digital da Adusp, independentemente de

publicação no Informativo Adusp, o que conferiu agilidade ao noticiário, especialmente o

relativo à crise vivida pela EACH.

O portal foi inteiramente reformulado e repaginado.
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No período foram publicadas as edições 54, 55 e 56 da Revista Adusp. Em outubro

de  2013,  o  caderno  especial  “Subsídios  para  uma  Comissão  da  Verdade  da  USP”,

publicado  na  edição  53  (outubro  de  2012),  recebeu  menção  honrosa  do  35°  Prêmio

Vladimir  Herzog de Jornalismo e Direitos Humanos,  na categoria  revista.  O Conselho

Editorial da Revista Adusp foi novamente renovado no final de 2013.

Publicamos na  Folha de S. Paulo,  em 30/8/13, o artigo “É preciso democratizar a

USP”, tendo como coautores o professor Ciro Correia e Luiz G. da Cunha Soares, diretor

da APG. Em 22/2/14 publicamos, no mesmo jornal,  carta do presidente da Adusp em

resposta ao editorial “Sanear a USP”, de 18/2. 

Foram preparados cerca de 50 clippings semanais.

Foram produzidos para os associados, como brindes: agenda, organizador mensal de

mesa e calendário 2014. 

15. INFORMÁTICA

Infraestrutura

Mudança de endereço de toda a base computacional da Adusp, com reestruturação

de toda a rede, incluindo adequação para alteração de provedor de acesso à internet.

Aquisição de um rack para receber a infraestrutura de rede e servidores da entidade.

Manutenção periódica e substituição de componentes quebrados na base instalada

de  15  computadores  (11  estações  de  trabalho,  1  notebook  e  3  servidores)  e  7

impressoras.

Atualizações semanais dos sistemas instalados em cada servidor e estação.

Publicações

Edição  de  arte,  diagramação,  produção  gráfica,  orçamentos  das  seguintes

23



publicações:

Informativo Adusp - Edições 363 a 378 (quinzenalmente).

Revista Adusp – Edições 55 e 56.

Calendário Adusp 2014 – Criação, produção gráfica, tomada de preços.

Organizador Mensal 2014 – Criação, produção gráfica, tomada de preços.

Agenda de bolso 2014 – Produção gráfica, tomada de preços.

Material de apoio às Eleições Adusp 2014 (cartaz, edital etc.).

Outros materiais – Folders, filipetas, murais, cartazes, malas-diretas.

Internet

Atualização e manutenção do site e da intranet da Adusp.

Transmissão dos boletins eletrônicos.

Sistema de clipping.

Processamento de dados

Processamento das informações referentes ao pagamento da Ação do Gatilho de

beneficiários não encontrados no ano de 2011 e 2012.

Geração de declaração à Receita Federal (REDARF) para retificação de todos os

recolhimentos de IR na fonte referentes aos pagamentos da Ação do Gatilho do ano de

2011.
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Manutenção  das  bases  de  docentes,  com incorporação  mensal  dos  relatórios  da

Reitoria e posterior cruzamento para sua atualização. Geração de relatórios mensais de

filiação e desfiliação.

Manutenção das bases de tesouraria, folha de pagamento, etiquetas, listas de e-mails

de massa (sócios, não-sócios, Co, clipping, Aduspnet). 

Suporte ao usuário Adusp

Atendimento a todos os usuários dos computadores da Adusp (funcionários, diretores

e visitantes).

Atendimento a docentes

Atendimento a demandas de associados e entidades para criação e produção de

materiais impressos (cartazes, folders, cartões).

16. JURÍDICO

1.  Elaboração  de  Parecer  em  face  da  expedição  da  Circular  nº  009/2011  pela

CODAGE,  que  orientava  sobre  o  cumprimento  de  mandatos  eletivos  de  natureza

estatutária  e/ou  regimental  de  docentes  e  servidores  autárquicos  aposentados  na

modalidade compulsória na USP, que conclui pela inconstitucionalidade deste exercício,

haja vista o descumprimento do que determina o artigo 40, § 1º, inciso II da Constituição

Federal,  que  estabelece  a  hipótese  da  aposentadoria  compulsória  do  servidor  que

completa  70 anos,  o  que implica na extinção da relação de trabalho,  e,  portanto,  na

vacância do cargo.
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2. Elaboração de representação à OAB/RJ acerca de site mantido por advogados

ligados  àquela  seccional,  que  trata  dos  direitos  previdenciários  dos  professores  de

maneira  atentatória  ao  Código  de  Ética  e  Disciplina  do  Advogado.  Representação

protocolada  em  12.04.2013,  processo  nº  6189/2013.  Atualmente,  o  processo

administrativo encontra-se em fase de indicação de provas para sua instrução. A Adusp foi

instada a se manifestar a respeito, ao que informou, em petição enviada em 23.04.2014,

que não pretende produzir outras provas.

3. Elaboração de requerimento coletivo à USP visando a suspensão da incidência de

imposto  de  renda  sobre  abono  de  férias.  Requerimento  protocolado  em  26.04.2013.

Diante  da  resposta  negativa  da  USP  quanto  ao  direito  pleiteado,  decidiu-se  pelo

ajuizamento de ação coletiva para requerer o afastamento de incidência de Imposto de

Renda sobre o terço constitucional de férias. Ação distribuída em 08.11.13. Processo nº

1010409-05.2013.8.26.0053. Atualmente, aguarda-se a prolação da sentença.

4. Encaminhado à Reitoria, em 01.02.2013, e reiterado em 11.09.2013, requerimento

pelo qual solicitou-se cópia do inteiro teor das atas das sessões realizadas pela COP e

CLR  em  2008  nas  quais  se  discutiu  a  criação  do  Prêmio  Excelência  Acadêmica

(Resolução USP nº 5483/2008). Of. Adusp nº 037/2013. Elaboração e encaminhamento

de requerimento  coletivo  à USP para  estender  os prêmios concedidos aos inativos  e

pensionistas. Requerimento protocolado em 09.04.2013. Concedidas as cópias das atas

requeridas pelo Of. Adusp nº 037/2013, bem como diante da resposta negativa da USP

quanto ao direito pleiteado, decidiu-se pelo ajuizamento de ação coletiva para extensão

aos  docentes  aposentados  e  pensionistas  do  Prêmio  Excelência  Acadêmica.  Ação

distribuída em 06.11.13. Processo nº 1010059-17.2013.8.26.0053. Atualmente, aguarda-

se a apresentação da contestação pela USP.

5.  Elaboração  de  interpelação  judicial,  encomendada  pelo  F6,  reclamando  a  fiel

observância à Lei 12.527/2011, que regula o acesso às informações públicas, para que

fossem prestados pelo CRUESP os esclarecimentos solicitados no Ofício 9/2012 do F6,

relativos  aos  recursos,  folha  de  pagamento,  teto  salarial,  terceirização  de  serviços  e

permanência estudantil das universidades estaduais paulistas e Centro Paula Souza.
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6. Elaboração de parecer sobre a Resolução USP nº 6545/2013, que dispõe sobre a

concessão de Auxílio-Saúde aos servidores ativos da USP. Aguardando manifestação da

diretoria.

7. Elaboração de análise da ilegalidade dos termos do art. 5º da Resolução da USP

nº 4.224/1995, que trata do cômputo de tempo de serviço, de qualquer natureza, exercido

fora das universidades estaduais paulistas trazido como em Regime de Tempo Parcial na

USP. A análise concluiu que os dispositivos da Resolução não têm respaldo constitucional

ou  suporte  na  legislação  infraconstitucional,  devendo  vir  a  ser  declarada  como  não

recepcionada  pela  ordem  constitucional  vigente.  Além  de  não  haver  de  se  falar  na

“incorporação de regime de trabalho” nos termos explanados nesta análise, tem-se que

para  fins  de  cálculo  de  aposentadoria,  a  USP deve  obediência  à  Lei  10.887/04,  que

dispõe sobre a aplicação das disposições da Emenda Constitucional nº 41/2003, portanto,

afronta ao princípio da reserva legal, bem como à Constituição Federal, o estabelecimento

pela Universidade de outros requisitos para o referido cálculo.

8. Elaboração dos “recursos”, formulados como petições, com fundamento no direito

de petição assegurado pelo artigo 5º, inciso XXXIV, “a”, da Constituição Federal e artigos

23  e  24  da  Lei  Estadual  10.177/98,  encaminhados  ao  Co,  relativos  ao  processo  de

progressão na carreira dos Professores Ciro Teixeira Correia e Denise de La Corte Bacci.

9. Análise do contrato de prestação de serviços de obras da nova sede da Adusp com

a empresa TIRANTE.

10. Elaboração de minuta de petição inicial em Ação Direta de Inconstitucionalidade

em  face  da  Lei  estadual  nº  14.653/2011  –  que  instituiu  o  regime  de  previdência

complementar no Estado de São Paulo. 

11.  Ajuizamento  de  ação  coletiva  para  requerer  o  afastamento  de  incidência  de

IAMSPE sobre o terço constitucional de férias. Ação distribuída em 23.05.13. Processo nº

0021141-62.2013.8.26.0053.

12. Elaboração de pedido de reconsideração relativo à cobrança enviada pela CET à
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Adusp  em  razão  da  “prestação  de  serviços  operacionais  extraordinários”  no  dia

27.06.2013  (manifestação  pública  do  Fórum  das  Seis).  Pedido  protocolado  em

29.08.2013.

13.  Por  força  da  não  reconsideração  pela  CET,  ajuizamento  de  ação  para

desconstituição do débito  em razão de cobrança encaminhada pela CET em face de

manifestação  pública  do  Fórum  das  Seis  em  27.06.  Ação  distribuída  em  19.11.13.

Processo nº 1012074-56.2013.8.26.0053.

14. Elaboração de requerimento à Reitoria para disponibilização de cópia ou para

cópia integral de processo administrativo mencionado pelo Prof. Celso de Barros Gomes

em reunião da Comissão Ambiental responsável pela análise da questão ambiental na

EACH  acerca  da  movimentação  de  terra  na  USP  Leste.  Of.  Adusp  nº  042/2013,

protocolado em 16.10.2013.

15. Em virtude da resposta ininteligível da Reitoria ao pedido anterior, elaboração de

pedido de esclarecimentos à Reitoria quanto à resposta apresentada diante do Of. Adusp

042/2013 (GR/482/2013). Of. Adusp nº 048/2013, protocolado em 13.12.2013.

16. Elaboração de requerimento de revogação da Portaria GR 6351, publicada no

DOESP de 17.10.2013, que alterou dispositivos da Portaria 4685/2010 – que dispõe sobre

a  delegação  de  competência  para  autorização  de  despesas  com viagens.  Of.  Adusp

043/2013, protocolado em 24.10.2013.

17. Elaboração de requerimento para reconsideração, pelo Co, da sua decisão que

aprovou a realização de consulta à comunidade universitária sobre a escolha do Reitor e

Vice-Reitor, de caráter informativo. Of. Adusp 044/2013, protocolado em 24.10.2013.

18.  Elaboração  de  requerimento  para  reconsideração  da decisão,  pelo  Reitor, do

calendário eleitoral estabelecido para o processo de escolha do Reitor(a) e Vice-Reitor(a).

Of. Adusp 045/2013, protocolado em 24.10.2013.

19. Elaboração de requerimento de instauração de processo administrativo disciplinar

para apuração de atos de improbidade administrativa pelos Profs. José Jorge Boueri Filho
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(Diretor da EACH) e Edson Roberto Leite (Vice-Diretor da EACH), e para a apuração das

responsabilidades  dos  membros  da  Comissão  Ambiental  responsável  pela  análise  da

questão  ambiental  na  EACH,  dos  membros  da  Comissão  Sindicante  (SA  nº

2012.1.374.1.0), dos procuradores pareceristas nesta SA, bem como do Reitor. Of. Adusp

046/2013, protocolado em 31.10.2013.

20.  Ajuizamento  de  ação  civil  pública  para  apuração  de  atos  de  improbidade

administrativa cometidos pelo Diretor da EACH, Prof.  José Jorge Boueri  Filho,  e  pelo

Reitor  da USP, Prof.  João Grandino Rodas,  em razão das irregularidades havidas na

EACH  .Ação  distribuída  em  12.11.13.  Processo  nº  1011123-62.2013.8.26.0053.

Atualmente, aguarda-se seja recebido o recurso de apelação apresentado pela Adusp.

21.  Elaboração  de  petição  para  requerer  o  ingresso  da  Adusp  como  assistente

litisconsorcial  do  Ministério  Público  de  São  Paulo  na  Ação  Civil  Pública  nº  1011905-

69.2013.8.26.0053 em face da USP em razão das irregularidades havidas na EACH.

Petição protocolada em 16.12.13. Decidiu-se favoravelmente ao pedido da Adusp, que,

nesta  condição,  deverá  ser  instada  a  se  manifestar  das  idênticas  oportunidades  do

Ministério Público, autor desta ação. Atualmente, aguarda-se a abertura do prazo para

manifestação do Ministério Público e da Adusp quanto à contestação apresentada pela

USP.

22. Elaboração de representação ao Ministério Público de São Paulo para apuração

da perpetração de atos de improbidade administrativa pelo Diretor da EACH, Prof. José

Jorge Boueri  Filho,  e pelo Reitor  da USP, Prof.  João Grandino Rodas,  em razão das

irregularidades havidas na EACH. Representação protocolada em 17.12.13 no Ministério

Público, já tendo sido juntada ao já instaurado Inquérito Civil nº 941/2013, que tramita na

4ª Promotoria do Patrimônio Público e Social.

23. Elaboração de petição inicial de Mandado de Segurança para impedir a extensão

do mandato do Reitor Rodas. A Diretoria da Adusp decidiu pelo não ingresso.

24.  Participação  da  advogada  Dra.  Lara  Lorena  na  Escola  de  Artes,  Ciências  e

Humanidades (EACH), em debate acerca das medidas jurídicas individuais e coletivas de
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natureza indenizatória decorrentes do risco ambiental sofrido pelos técnicos e docentes

da Escola.

25. Participação das advogadas no Encontro Jurídico do Coletivo Nacional – Andes-

SN nos dias 22 e 23 de novembro, programa: Pauta e cronograma: Sexta-feira, 22 de

novembro: 09h15 – Carreira do Magistério Superior – Lei nº 12.772/12; 14h – Carreira do

Ensino  Básico,  Técnico  e  Tecnológico  –  Lei  nº  12.772/12;  17h  -  Lei  nº  12.550/11 -

EBSERH;  18h  -  Encerramento.  Sábado,  23  de  novembro:  9h  –  Lei  nº  12.618/12  –

FUNPRESP;  10h  –  MI  880  -  Desdobramentos;  12h  –  Assuntos  Diversos;  13h  –

Encerramento.

26. Atendimento no plantão jurídico às segundas-feiras, no período de 26.03.2013 a

25.03.2014, e às quartas-feiras, a partir de 26.03.2014, na sede da Adusp na Capital e às

segundas e quartas-feiras no  campus de Ribeirão Preto,  com os desdobramentos de

praxe:  elaboração  de  requerimentos,  ofícios  e  recursos  administrativos,  conforme

constam  nos  Relatórios  de  Atendimentos:  Plantão  Jurídico  da  Sede  –  Período

26/março/2013 a 09/abril/2014 e Plantão Jurídico de Ribeirão Preto – Período maio/2013

a março/2014.
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Relatórios de Atendimentos
Plantão Jurídico da Sede - Período 26/março/2013 a 09/abril/2014

Mês

Categoria

Subtotal MêsPessoal Previdenciário Trabalhista

Abril/13 4 5 4 13

Maio/13 3 0 6 9

Junho/13 2 3 5 10

Julho/13 0 2 3 5

Agosto/13 5 6 1 12

Setembro/13 4 3 6 13

Outubro/13 0 2 3 5

Novembro/13 5 2 2 9

Dezembro/13 1 1 1 3

Janeiro/14 0 2 1 3

Fevereiro/14 2 0 2 4

Março/14 1 3 1 5

Abril/14 4 2 1 7

Subtotal por 
categoria 

31 31 36 TOTAL 98

Plantão Jurídico De Ribeirão Preto - Período maio/2013 a março/2014*

Período Total de atendimentos

Maio/13 - Março de 2014 36

*Detalhamento no item 18 do Relatório da Diretoria
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17. RELATÓRIO DA REGIONAL DE BAURU 

Na FOB, existiam14 sócios da Adusp, antes da gestão do Prof. Dr. César Antunes de

Freitas, iniciada em julho de 2011, como Representante no CR.

Este número foi ampliado para 33, dos quais 3 faleceram nestes últimos 6 meses.

Em julho de 2013,  o Prof.  Dr. César Antunes de Freitas foi  o primeiro Diretor  da

Regional Adusp-Bauru.

Na Campanha 2013 “Eu quero votar para Reitor”, os resultados da votação (29 de

setembro de 2.013), quando era 1.026 o total de votantes na USP, foram os seguintes:

Categoria na USP
na FOB

votantes/ total existente
% na FOB

Docentes 294 28 / 140 10

Funcionários 
(não-docentes)

211 152 / 247 73

Alunos Pós-graduação 100 39 / 375 38

Alunos Graduação 421 11 / 194 3

Total de votos 1.026 232 -

Foi feita uma única Assembleia Geral de sócios, na FOB, antecedida por uma reunião

aberta, na qual estiveram presentes cerca de 6 Professores, 8 Funcionários não-docentes

e 20 alunos da Graduação dos cursos de Odontologia e de Fonoaudiologia.

Nas eleições para a nova Diretoria da Adusp (apuradas em 29 de maio de 2013), para

a gestão julho de 2013 a junho de 2015, do total  de 30 eleitores regularmente aptos,

votaram 23.

Houve  número  expressivo  (464)  de  votantes  locais  no  PLEBISCITO  NACIONAL

SOBRE A EBSERH, com 463 votos contra e apenas 1 a favor.

Foram  elaborados  e  distribuídos  3  boletins  intitulados  “Adusp/Bauru  esclarece”,

dirigidos à comunidade local.
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18. RELATÓRIO DA REGIONAL DE RIBEIRÃO PRETO

ELEIÇÕES REALIZADAS NO CAMPUS DE RIBEIRÃO PRETO

Diretoria da Adusp

A eleição foi realizada nos dias 27, 28 e 29 de maio de 2013. Urnas foram instaladas

nas Unidades do Campus e na Sede Regional. O Prof. Dr. Caio Gracco Pinheiro Dias da

FDRP foi eleito para o cargo de Diretor Regional Ribeirão Preto, na Chapa Participação. 

Observações:  O  Prof.  Caio  precisou  afastar-se  do  cargo  de  Diretor  Regional  da

ADUSP, a partir  de setembro de 2013,  porque assumiu a Chefia  do Departamento de

Direito Público da FDRP. A Profa. Dra. Annie Schmaltz Hsiou assumiu a Coordenação dos

Trabalhos da Regional e por conta da licença-maternidade, precisou deixar a Coordenação

dos trabalhos a partir da segunda quinzena abril/2014. A partir da 2ª quinzena de abril/2014

o Prof. Dr. Plauto C. Aranha Watanabe assumiu a Coordenação da Regional.

Conselho de Representantes Adusp 

EERP – foi eleito para o cargo Titular o Prof. Dr. Luiz Jorge Pedrão e para Suplente a

Profa. Dra. Flávia de Azevedo Gomes Sponholz. Mandato até maio de 2015.

FFCLRP – eleita para o cargo de Titular a Profa. Dra. Anne Schmaltz Hsiou e sua

Suplente a Profa. Dra. Elenice Mouro Varanda. Mandato até maio de 2015.

FMRP – Eleito somente o Titular, o Prof. Dr. Alceu Afonso Jorão Junior. Mandato até

maio/2015.

Eleição Extraordinária para Conselho de Representantes, realizada em 03 e 04 de

dezembro de 2013:

FDRP – Eleita para o cargo de Titular a Profa. Dra. Fabiana Cristina Severi. Mandato

até maio de 2014.
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REUNIÕES DO CONSELHINHO REGIONAL RIBEIRÃO PRETO

Geralmente  o  Conselhinho  se  reune  mensalmente  e  quando  necessário  e

extraordinariamente. As reuniões são ampliadas, contando com a presença de docentes

que já cumpriram mandato no cargo de Diretor Regional ou mandato no Conselho de

Representantes. 

Mantemos  uma  lista  de  discussão  na  internet,  garantindo  assim  um  espaço  de

debates, sobre diversos temas, entre os membros do Conselhinho Regional.

No período do presente relatório foram realizadas reuniões do Conselhinho Regional

nas datas seguintes: 24/abril/13; 1º/julho/13; 1º/agosto/13; 22/agosto/13; 03/outubro/13;

17/outubro/13; 07/novembro/13; 18/dezembro/13; 12/fevereiro/14 e 19/março/14.

PARTICIPAÇÃO  DA  REGIONAL  EM  REUNIÕES  REALIZADAS  NA  ADUSP  -

CAPITAL

Comissão  da  Verdade  da  USP:  A convite  da  Diretoria  da  ADUSP, a  Profa.  Dra.

Amábile  Rodrigues  Xavier  Manço,  docente  aposentada  da  FMRP, foi  convidada  para

compor a Comissão e participou de uma reunião realizada no dia 25/abril/2013. 

17/junho/13 - Profa. Annie S. Hsiou da FFCLRP, participou da reunião e tomou posse

no CR;

28/junho/13 - Prof. Caio Gracco da FDRP, participou da solenidade e tomou posse no

Cargo de Diretor Regional;

19/setembro/13 - Prof. Caio Gracco, presente na reunião da DIRAMP;

24/setembro/13 - Profa. Annie S. Hsiou, presente na reunião do CR;

24/outubro/13  -  Profa.  Elenice  Mouro  Varanda  participou  na  reunião do CR e  na

Assembleia Geral. 
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CAMPANHA DE DEMOCRATIZAÇÃO DA USP/ELEIÇÃO PARA REITOR

Dia  14/agosto/2013,  no  Anfiteatro  da  FDRP em conjunto  com o DCE da USP, a

Regional promoveu uma palestra com o Prof. Dr. Henrique Soares Carneiro, com o tema:

Política de Drogas e Política de Segurança e sua relação com a “Revolta Popular” de

junho  de  2013.  Na  ocasião,  discutiu-se  também  a  necessidade  de  ampliação  da

democracia na Universidade.

Dia 11/setembro/13, a convite do Diretor da FEARP, a Profa. Dra. Annie Schmaltz

Hsiou  participou  de  uma  mesa  de  discussões,  que  contou  com  a  participação  dos

funcionários  da  Unidade.  O  assunto  tratado  foi  a  necessidade  de  ampliação  da

democracia na USP; 

Dia 16/outubro/13, a convite do DCE, o Prof. Dr. José Marcelino de Rezende Pinto,

representou a Regional em um Ato Público, realizado no Restaurante Universitário; 

Dia 25/outubro/13, durante o período de Mobilização na USP, a Regional promoveu

uma  mesa  redonda,  realizada  na  FDRP  com  o  tema:  Democracia,  Participação  e

Relações de Poder. Na mesa contou com a presença de representantes do SINTUSP,

DCE e representaram a ADUSP as professoras Annie Schmaltz Hsiou e Elisabeth Spinelli

de Oliveira. 

Abaixo-assinado: Eu Quero Votar para Reitor, foi amplamente divulgado e solicitado

aos docentes sócios da ADUSP que assinassem. 

Realizada  divulgação  aos  docentes  da  transmissão  ao  vivo  do  Debate  Processo

Eleitoral na USP, promovido pelo IEA, que contou com a participação do Presidente da

ADUSP, realizado em 03/setembro/13.

Prefeitura do Campus de Ribeirão Preto:

Foram realizadas reuniões com Diretores do SINTUSP, para tratar da necessidade

democratizar os critérios de escolha dos dirigentes do Campus de Ribeirão Preto. 
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No dia 24/fevereiro/2014,  foi  realizada uma reunião das entidades (SINTUSP-RP;

DCE e ADUSP Regional) com o Prefeito do Campus e Presidente do Conselho Gestor. Na

ocasião  tratou-se  também  de  possíveis  irregularidades  financeiras  na  Prefeitura  do

Campus.  O Professor Plauto C. Aranha Watanabe representou a ADUSP Regional na

reunião.

ATO PÚBLICO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE RIBEIRÃO PRETO EM DEFESA

DA INSTALAÇÃO DE UM RESTAURANTE BOM PRATO. 

No dia 7 de abril  de 2014, em conjunto com o SINTUSP-RP, o Centro Acadêmico

Rocha Lima da FMRP, o DCE, o SINDSAÚDE e a Associação Amigos do Memorial da

Classe Operária – UGT, a Profa. Annie Schmaltz Hsiou representou a ADUSP Regional no

Ato  Público  em  defesa  da  implantação  imediata  de  um  Restaurante  Bom  Prato  no

Hospital das Clínicas da FMRP. A ideia é que o Restaurante seja utilizado pelos usuários

do Hospital. 

REPRESENTAÇÃO DA ADUSP REGIONAL NO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO

AMBIENTE

A  ADUSP  Regional  mantém  sua  participação  no  Conselho  Municipal  do  Meio

Ambiente de Ribeirão Preto. De maio de 2013 a janeiro de 2014, a nossa representação

era composta pela Profa. Dra. Fabiana Cristina Severi da FDRP (cargo de Titular) e sua

Suplente  a  Profa.  Dra.  Elisabeth  Spinelli  de  Oliveira  da  FFCLRP. A partir  do  mês de

janeiro 2014 a Profa. Dra. Elenice Mouro Varanda tomou posse no cargo de Titular e a

Profa. Dra. Elisabeth Spinelli de Oliveira, permaneceu na suplência, ambas da FFCLRP. 

REPRESENTAÇÃO DA ADUSP REGIONAL: REGULARIZAÇÃO 

SOCIOAMBIENTAL DOS ASSENTADOS DA ANTIGA FAZENDA DA BARRA

Desde maio de 2011, a convite do Ministério Publico Estadual, a Profa. Dra. Fabiana

Cristina Severi, da FDRP, tem participado dos trabalhos na Comissão da Sociedade Civil

para Acompanhamento e execução do Compromisso de Ajustamento de Conduta, firmado

entre Ministério Público, INCRA e Assentados da antiga Fazenda da Barra.
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AÇÃO DO GATILHO SALARIAL: RECEITA FEDERAL

A partir do final do mês de fevereiro de 2014, vários docentes, que foram beneficiados

na Ação do Gatilho Salarial procuraram a Secretaria da Regional solicitando informações

e documentações, referente ao recolhimento do imposto de renda, pago pela ADUSP em

2011. Esses docentes foram incluídos na malha fina da Receita Federal e intimados a

apresentar documentação referente ao pagamento do imposto. Todos os docentes que

procuraram a Secretaria da Regional foram atendidos, um total de 20 docentes. 

CONSELHO EDITORIAL DA REVISTA ADUSP

A Profa. Dra. Elenice Mouro Varanda da FFCLRP, foi indicada pelo CR da ADUSP, em

reunião realizada 24/outubro/2013, para fazer parte do Conselho Editorial. 

INFORMÁTICA NA REGIONAL

Na Sede Regional dispomos de quatro micros computadores. Sendo que dois são

utilizados  na  Secretaria  e  um  no  Jurídico,  ambos  utilizando  o  sistema  operacional

Ubuntu/Linux. E um micro computador sendo utilizado como servidor de e-mail com o

sistema  operacional  Free  BSD.  A  partir  de  setembro  de  2013,  o  jornalista  da

ADUSP/Capital  tem  utilizado,  durante  uma  semana  de  cada  mês,  o  computador  do

Jurídico para trabalhar na Sede da Regional.

ATENDIMENTO JURÍDICO DA REGIONAL

São realizados dois plantões semanais na Sede da Regional para atendimento aos

sócios  e,  quando  solicitado,  a  Dra.  Ana  Cristina  Nassif  Karam  Oliveira  participa  de

reuniões do Conselhinho Regional e de Assembleias, colaborando com esclarecimentos

jurídicos diversos. Também presta assessoria ao Conselho Regional no que se refere a

diversos esclarecimentos jurídicos e elaboração de pareceres. 
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Atendimentos realizados na Sede Regional durante o período do presente Relatório

Em 2013

Maio: 01 atendimento; Junho: 03 atendimentos; Julho: 05 atendimentos; Agosto: 06
atendimentos; 

Setembro: 05 atendimentos; Outubro: 03 atendimentos; Novembro: 01 atendimento;
Dezembro: 01 atendimento.

Em 2014

Janeiro: 02 atendimentos; Fevereiro: 04 atendimentos; Março: 5 atendimentos.

Assim, durante o período do presente relatório foram realizados 36 atendimentos na
Sede Regional.

19. RELATÓRIO DA REGIONAL DE PIRASSUNUNGA

Eleições:

ADUSP - Diretoria e Suplente Conselho de Representantes FMVZ – 27 e 28/05/2013.

Assembleias:

Assembleias em São Paulo (participações do diretor regional e do Conselheiro).

Congressos /Seminários:

33º Congresso ANDES-SN – São Luís / MA – 09 à 16/02/2014 - participação dos
professores Sérgio Paulo Amaral Souto e Andrés Vercik.

Encontro das IEES/IMES - Brasília / DF – 27 à 29/09/2013 - participação do professor
Andrés Vercik.

Encontro Intersetorial ANDES – participação do professor Andrés Vercik.

Reuniões:

Participação do Diretor Regional e do Membro do Conselho de Representantes nas
reuniões da Diretoria em São Paulo.

Participação do Diretor Regional e do membro do CR na reunião de preparação para
o Congresso do ANDES-SN.

Participação do Conselheiro nas reuniões do Conselho de Representantes (CR).

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

Reuniões com os associados.

38



20. RELATÓRIO DA REGIONAL DE PIRACICABA

Reunião com membros da Diretoria ADUSP - Regional Piracicaba

Data:  30/04/2013  –  Reunião  Diretoria  Local  para  definição  de  Chapa
Eleições 2013.

Reunião ADUSP Regional Piracicaba  -  Diretoria

Data: 10/05/2013 – Sede Regional Piracicaba.

Data: 22/05/2013 – Sede Regional Piracicaba.

Visita aos Departamentos da ESALQ 

Data: 24/05/2013 – Entrega de material para a Eleição.

Eleições ADUSP / 2013

Data: 27, 28 e 29 de maio/13

Local: Todas as secretarias de Departamentos.

Reunião ADUSP Regional Piracicaba  -  Pós Eleições

Data: 03/06/2013 – Sede Regional Piracicaba 

Semana de Campanha de Adesão de Novos Sócios

Data: 17 a 21/06/2013

Visita da secretaria regional em todos os departamentos.

Reunião ADUSP  -  Nova Diretoria

Data: 28/06/2013  -  Departamento de Ciências Florestais /ESALQ

Recesso da Diretoria Regional: 01/07/2013 a 05/08/2013 

Reunião ADUSP Regional Piracicaba  -  Diretoria

Data:  12/08/2013  –  Planejamento  2º  Semestre  2013  –  Sede  Regional
Piracicaba

Data: 23/08/2013 – Sede Regional Piracicaba.

Semana de Campanha de Adesão de Novos Sócios

Data: 02 a 06/09/2013

Visita da secretaria regional em todos os departamentos.

Reunião ADUSP Regional Piracicaba  -  Diretoria

Data:  18/09/2013  –  Almoço  Diretoria  Local  –  Restaurante  dos  Docentes
ESALQ

Reunião com CALQ e SINFESALQ

Data: 26/09/2013 - Sede Regional Piracicaba.

17h30 com Café da Tarde.
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Reunião ADUSP Regional Piracicaba  -  Diretoria 

Preparação do debate sobre eleição para Reitor.

Data: 01/10/2013 – Sede Regional Piracicaba

Reunião ADUSP Regional Piracicaba  

Data: 04/10/2013 – Sede Regional Piracicaba 

Semana de Campanha de Adesão de Novos Sócios

Data: 14 a 18/10/2013

Visita da secretaria regional em todos os departamentos.

Reunião com Secretárias de Departamentos ESALQ

Data: 07/11/2013 - Sede Regional Piracicaba.

13h com Café da Tarde.

Reunião ADUSP Regional Piracicaba

Data: 19/11/2013 – Sede Regional Piracicaba 

Reunião ADUSP Regional Piracicaba Diretoria e CR.

Encerramento ano 2013.

Data: 13 / Dezembro / 2013.

Local: Sala do Prof. Demóstenes - LCF

Horário: 10h.

Recesso Diretoria e CR Regional Piracicaba

Data: 16 de Dezembro / 2013 a 10 de Fevereiro / 2014.

Férias Secretaria Regional

Data: 07 de Janeiro / 2014 a 17 de Janeiro / 2014.

Reunião ADUSP Regional Piracicaba Diretoria e CR.

Planejamento 1º. Semestre ano 2014

Data: 24 / Fevereiro / 2014.

Local: Sede Regional Piracicaba

Horário: 13h30

Semana de Campanha de Adesão de Novos Sócios

Data: 17 a 21/03/2014

Visita da secretaria regional em todos os departamentos.
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21. Relatório da Tesouraria: abril 2013 a março de 2014

Análise global dos investimentos da ADUSP no período

A Figura 1 dá uma visão global  de como se comportaram os maiores grupos de

despesas no período em foco, em relação ao triênio anterior.

Todos  os  valores  do  passado  foram  atualizados  por  meio  do  índice  de  inflação

publicado pelo DIEESE, como tem sido feito historicamente pela Adusp.

A  linha  azul  representa  a  contribuição  líquida  mensal  recebida  dos  filiados  da

entidade,  correspondendo  à  soma  das  contribuições  mensais,  subtraída  dos  20%

estatutariamente  destinados  ao  sindicato  nacional,  o  ANDES-SN.  É  possível  ver

claramente as pequenas subidas, em maio de cada ano, correspondendo aos reajustes

de salário, seguidas de suaves descidas ocasionadas pela inflação. A descontinuidade

verificada entre novembro e dezembro de 2012 deveu-se à exclusão não autorizada do

desconto em folha de colegas, ação esta revertida no mês subsequente.
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A Figura 1 mostra que, em todo período de 4 anos, de longe, o maior investimento

refere-se  à  manutenção  do  competente  grupo  de  funcionários,  o  que  permite  o

funcionamento de uma infraestrutura de apoio adequada às tarefas da ADUSP. Somando

salários e encargos, são destinados a esta importante manutenção algo da ordem de 60%

da arrecadação. Os funcionários da Adusp são regidos pela CLT: as variações decorrem

principalmente de adiantamentos de férias e de metade do décimo terceiro salário (por

exemplo, março e junho), que são descontados no mês seguinte. As Assessorias (jurídica,

contábil e de imprensa) somam mensalmente um valor quase constante, pouco superior a

10 mil e não estão incluídas nessa alínea. Outras importantes flutuações verificadas em

determinados meses de 2011 e 2012 correspondem a horas-extras necessárias para o

processamento das tarefas extraordinárias associadas ao êxito da “Ação do Gatilho” –

trabalhos de preparação e de remessa postal de todos os termos de quitação em 2011 e

trabalhos de digitação das DARF (valores e datas de recolhimento) dos beneficiários em

2012.

Verifica-se  que,  em  média,  a  porcentagem  de  aproximadamente  60%  do  total

destinada para pessoal (incluídos os encargos legais) manteve-se ao longo do quadriênio,

mesmo  porque  tanto  a  arrecadação  quanto  a  política  salarial  dos  funcionários  estão

atreladas ao salário docente, que teve ligeira melhora, em comparação ao deflator.

Em volume de recursos investidos, vem a seguir o grupo de despesas relacionadas à

manutenção de um patamar razoável de comunicação, especialmente com os filiados,

mas  também  com  a  sociedade  em  geral.  Esse  item  corresponde,  em  média,  a

aproximadamente 15% da arrecadação mensal da entidade.

Na Figura 2, são detalhadas as contribuições dos dois itens mais importantes nesse

quesito, ou seja, as despesas com o Informativo Adusp (quinzenal) e a Revista Adusp.

Pode-se verificar que não houve aumento médio de despesas nesses itens no último ano,

em relação ao triênio precedente.
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Quanto  ao Informativo  Adusp,  que é  de responsabilidade primeira  da  Diretoria,  a

despesa maior está associada à sua impressão e, recentemente, vem variando de pouco

mais de 5 mil a algo em torno de 7 mil reais por edição, a depender do fato de o número

de páginas exceder ou não quatro páginas (o padrão). Quando ocorre de, no mesmo mês,

haver mais de uma edição excedendo o padrão, a despesa com esse item pode subir a

15  mil  reais,  como  verifica-se,  ocasionalmente,  no  gráfico.  Nos  meses  de  férias

normalmente o Informativo não é produzido, o que justifica a queda nessa despesa em

todos os meses de fevereiro do quadriênio. O custo de correio para envio aos filiados que

não o recebem por escaninho também não é desprezível, variando entre R$ 2,5 a 3,0 mil,

não incluídos nas informações da Figura 2.

A despesa com a Revista Adusp (dois a quatro volumes anuais) é menos previsível,

conforme pode-se constatar no mesmo gráfico. Nota-se, no entanto, que no período deste

relatório essa despesa não ultrapassou a média dos anos anteriores. A escolha do tema

compete  ao  Corpo  Editorial  da  Revista  –  totalmente  independente  da  Diretoria  em

exercício, sendo que apenas um entre os nove membros da Comissão é indicado pela

43



Diretoria  (atualmente,  o  colega  Prof.  Dr.  Antonio  Carlos  Cassola).  A  maioria  das

reportagens corresponde a textos jornalísticos remunerados, encomendados e revistos

pelo editor, nosso jornalista-chefe, Pedro Pomar.

As despesas com a manutenção da sede não são apresentadas em gráfico por serem

constituídas por vários itens de menor porte. Mesmo quando a Adusp esteve fora da sede

(como ocorreu  durante  todo  ano  de  2013),  o  que  acarretava  pagar  aluguel  e  outros

gastos, no ano tais despesas não chegaram a ultrapassar 10% dos recursos arrecadados.

Análise dos investimentos da ADUSP em eventos locais e do Sindicato Nacional

Na Figura 3 encontram-se representados os gastos com a participação da entidade

nas atividades do Andes - Sindicato Nacional do qual somos parte constitutiva enquanto

uma de suas Seções Sindicais.

As maiores somas referem-se à participação da delegação da Adusp nos Congressos
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e nos Conad (conselhos), atividades anuais do Andes-SN. Apenas a participação de uma

delegação  em  geral  de  até  11  membros  nos  Congressos,  no  início  de  cada  ano,

corresponde  a  valores  que  podem exceder  10% do  que  é  arrecadado  mensalmente,

dependendo  da  distância  onde  ocorre  o  evento,  que  é  itinerante.  A participação  nos

Conad, em meados de cada ano, em geral com delegação menor, consome menos da

metade desse montante.

É preciso considerar também a participação dos representantes da Adusp nos Grupos

de Trabalho do Sindicato Nacional, em especial nos de Política Educacional (GTPE) e de

Classe,  Etnicorraciais,  Gênero  e  Diversidade  Sexual  (GTPCEGDS)  e,  além  disso,  a

contribuição nas discussões e na organização das universidades estaduais e municipais

(Setor das IEES/IMES), que em geral demandam dois ou três deslocamentos anuais para

Brasília. 

Os eventos da Adusp que consomem as maiores somas correspondem ao tradicional

baile de final  de ano, ou às posses da Diretoria a cada biênio, que respondem pelos

principais picos da linha respectiva na Figura 3. Os demais picos no ano de 2013 referem-

se a eventos relacionados com os sérios problemas vividos pela EACH, a unidade da

USP na zona leste  da capital.  Ademais,  tanto em 2013 como no início  de  2014 não

ocorreram grandes mobilizações, como as greves do passado, que implicam num maior

investimento de recursos, conforme atesta a nossa história. 

Doações e empréstimos

Conforme decisão antiga do CR da Adusp, a Diretoria tem delegação para autorizar

doações, que não ultrapassem o valor de R$ 400,00 - valor respeitado até hoje -, para

eventos  de  entidades  com  as  quais  temos  afinidades  nas  pautas  que  defendemos.

Empréstimos ou doações superiores demandam aprovação do CR e/ou de assembléias

gerais. A Tabela 1, a seguir, baixo arrola todos os empréstimos e doações realizados no

período  do  presente  relatório,  sendo  o  Sinteps  já  reembolsou  a  entidade  quanto  ao

empréstimo de R$ 50.000,00 autorizado durante a greve da entidade.
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Tabela 1 - Doações e empréstimos no período

20/05/2013 R$ 400,00 Doação para DCE

29/05/2013 R$ 400,00 Doação CPP e AP Osasco e Pastoral Fé e Política

24/06/2013 R$ 400,00 Doação MTST

13/09/2013 R$ 400,00 Doação para Rede Emancipa

19/09/2013 R$ 400,00 Doação para Rede Extremo Sul

08/10/2013 R$ 400,00 Doação à Rede Extremo Sul aprovada na diramp de 02/10/13

22/11/2013 R$ 1.000,00 Doação ao Movimento Passe Livre

12/02/2014 R$ 400,00 Doação para Rede Emancipa

24/03/2014 R$ 50.000,00 Empréstimo ao SINTEPS

Reforma da Sede

Na  Tabela  2,  encontra-se  a  consolidação  dos  diferentes  grupos  de  despesas

efetivadas (ou a pagar) por conta da reforma da Sede da Adusp durante o ano de 2013,

em conformidade com o que foi relatado no item 2 deste Relatório.

Os gastos decorrentes da contratação do projeto descritivo da reforma, do projeto

hidráulico e elétrico e da fiscalização e medição do executado contratados com a empresa

Borelli & Merigo Arquitetura e Urbanismo Ltda - EPP (total de R$ 67.963,60), assim como

os gastos com marcenaria (total de R$ 29.000,00) situaram-se nos limites do previsto nos

contratos autorizados pelo CR da Adusp.

Tabela 2 – Consolidação das despesas relativas à reforma da Sede

Gastos com Projeto e fiscalização da obra Borelli&Merigo Arq.

16/03/2012 R$ 15.000,00 Gastos com projeto descritivo reforma da sede nova

05/04/2013 R$ 22.000,00 Pgto projeto hidráulico e elétrico sede nova da adusp

13/06/2013 R$ 3.600,00 Pagamento visitas/medição e  fiscalização

04/07/2013 R$ 5.400,00 Pagamento visitas/medição e  fiscalização

12/08/2013 R$ 5.400,00 Pagamento visitas/medição e  fiscalização

10/09/2013 R$ 4.403,70 Pagamento visitas/medição e  fiscalização

07/10/2013 R$ 5.067,90 Pagamento visitas/medição e  fiscalização

21/11/2013 R$ 4.728,00 Pagamento visitas/medição e  fiscalização

14/01/2014 R$ 2.364,00 Pagamento visitas/medição e  fiscalização

Total R$ 67.963,60
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Gastos com a reforma da sede Construtora Tirante 

13/08/2013 R$ 214.603,21 Primeira parcela pagamento reforma sede ADUSP

12/09/2013 R$ 119.125,09 Segunda parcela pagamento reforma sede ADUSP

07/11/2013 R$ 92.573,28 Terceira parcela pagamento reforma sede ADUSP

Total R$ 426.301,58

Gastos com marcenaria Sede Nova

12/08/2013 R$ 13.000,00 Pagamento 50% marcenaria sede nova

09/10/2013 R$ 16.000,00 Pgto 2ª e última parcela Marcenaria sede nova

Total R$ 29.000,00

Ad referendum do CR

12/03/2013 R$ 779,67 Equipamento Fibra ótica

07/10/2013 R$ 7.215,00 Alarme da sede nova 

23/10/2013 R$ 600,00 Instalação da coifa e aquisição dos dutos

29/10/2013 R$ 960,00 Compra de terra para jardim sede nova

06/01/2014 R$ 100,00 Instalação caixa ferro ar

06/01/2014 R$ 100,00 Cópias chaves sede

17/01/2014 R$ 70,00 Retirada entulho sede nova

23/01/2014 R$ 1.670,00 Instalação sistema digital telefonia

27/01/2014 R$ 1.592,40 Vidros para bancada sede nova

30/01/2014 R$ 3.010,00 Reforma persianas sede nova

10/02/2014 R$ 885,52 Placas de identificação das salas sede nova

10/02/2014 R$ 120,00 Suporte para tomadas sala reunião

28/02/2014 R$ 350,00 Instalação chave tetra porta entrada

12/03/2014 R$ 600,00 Pontos altos de tomadas nas salas

13/03/2014 R$ 252,30 Material elétrico tomadas

11/04/2014 R$ 2.750,00 Ar condicionado recepção

16/04/2014 R$ 380,00 instalação – eletricista

16/04/2014 R$ 191,01 Material Elétrico 

22/04/2014 R$ 2.250,00 Tapetes para sinteko

à vencer R$ 1.200,00 Tapetes para sinteko

à vencer R$ 2.395,00 Sensores alarmes janelas

à vencer R$ 2.250,00 Porta  de correr de  vidro sala café

Total R$ 29.720,90
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Os  montante  pago  à  empresa  Tirante,  originalmente  orçados  em  R$  402.085,73

acabaram por atingir o valor de R$ 426.301,58 em função da necessidade de adequação

do projeto quanto a itens originalmente não previstos (grades de proteção nas janelas,

grades  de  proteção  aos  aparelhos  externos  de  ar  condicionado,  porta  do  mictório,

cobertura da área externa onde se encontra o tanquinho) ou acertos referentes ao tipos

de materiais  originalmente  previstos,  que foram autorizados pela  Diretoria  para  evitar

descontinuidade  na  execução  ou  risco  de  roubo  e  que  precisam  ser  devidamente

aprovados. 

Por fim, tem-se o conjunto de despesas decorrentes da necessidade de adequação

da  nova  sede  à  reinstalação  de  toda  a  infraestrutura  para  o  bom funcionamento  da

entidade, que demandam ser referendados por parte do CR e pela Assembleia Geral da

entidade.

As  despesas  especificadas  na  Tabela  2  foram,  praticamente  em  sua  totalidade,

custeadas pelos recursos voluntariamente repassados por nossos filiados em retribuição

à “Ação do Gatilho”;  a somatória de tais repasses foi depositada numa conta poupança

específica. Essa, que, em começos de 2013, chegou a atingir um pouco mais de 700 mil

reais, ainda contém atualmente valores da ordem de 200 mil reais. Vale assinalar que o

Fundo  de  Reserva  que  a  entidade  mantém  para  despesas  extraordinárias,  como  as

associadas a greves ou outros movimentos de envergadura maior, não sofreu flutuações

significativas no período, mantendo-se em da ordem de quase 1 milhão de reais.

São Paulo, 30 de abril de 2014.

_________________________

Prof. Dr. Ciro Teixeira Correia
Presidente da Adusp – S. Sind.
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ANEXO D

Agenda política

A agenda de ação política inclui pontos considerados fundamentais para este ano,

que  foram  levados  à  audiência  com  o  reitor  realizada  em  21/3/14.  Nesta  audiência,

reivindicamos a construção de um calendário de discussão com a Reitoria, que resulte em

propostas de encaminhamento efetivo dos eixos e detalhamento aprovados pela Assem-

bleia, a saber: 

I. Situação da EACH. 

• Compromisso com o cumprimento e respeito ao acordo firmado entre a instituição

USP e a comunidade da EACH, por ocasião da greve de 2013. 

•  Alterar  a  conduta  adotada  até  o  momento  que,  à  semelhança  das  gestões

anteriores,  atua  no  sentido  de  minimizar  a  gravidade  das  questões  ambientais  e  de

infraestrutura do campus da EACH. 

• Necessidade de que seja negociado com o corpo da EACH o chamado “Plano B”,

no interesse do desenvolvimento adequado do ano letivo de 2014. 

II. Orçamento/Pessoal e transparência na USP. 

• Descongelamento imediato das contratações;

• Transparência efetiva das contas da USP, por meio de  publicação de amplo acesso,

de todas as despesas e recursos disponíveis da universidade; 

•  Investigação  imediata  e  detalhada,  acompanhada  de  ampla  publicidade  dos

resultados, de todas as contas da gestão Rodas; 

• Rejeição a qualquer tipo de arrocho salarial; 

•  A Reitoria deve exigir do governador:  -  a suspensão do desconto da parcela da
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Habitação, bem como a inclusão da Dívida Ativa, no cálculo do percentual da quota-parte

do Estado do ICMS (9,57%) destinado às universidades estaduais; - que cumpra o acordo

estabelecido quando da incorporação de Lorena: adicionar 0,07% do ICMS líquido aos

recursos destinados à USP.

• Luta na LDO por 33% da receita total de impostos para a educação, incluindo 11,6%

da quota-parte do Estado do ICMS para as universidades estaduais paulistas e 2,1% para

o Centro Paula Souza. 

•  A médio  prazo  (durante  o  ano  eleitoral),  empenhar-se  para  que  o  Cruesp,  em

cooperação com o Fórum das Seis, busque aprovar Lei Complementar destinando um

percentual da receita de impostos às universidades estaduais, a exemplo do que ocorre

com a Fapesp. 

• Garantir ampliação das verbas destinadas à permanência estudantil. O Co de 25/2

decidiu  pela  manutenção  dos  níveis  atuais  –  insatisfatórios  –  de  financiamento  da

permanência estudantil. 

•  Tomar  providências  no  sentido  de  que  as  fundações  privadas  “ditas”  de  apoio

deixem de utilizar o nome e logo da USP, para divulgação de seus cursos pagos, prática

esta que havíamos derrotado há algum tempo.

•  Regularização  da  situação  da  sede  da  Adusp,  com  assinatura  de  termo  de

permissão de uso.

III. Democratização da universidade. Destaque para os seguintes pontos: 

• Processo de escolha de dirigentes, composição de colegiados e regime disciplinar. 

• Democratização estrutural das relações humanas e sociais na USP. 

• É central incluir no Estatuto e nos Regimentos dispositivos prevendo o impeachment

de dirigentes. 

• Uma Estatuinte Democrática, Soberana e Exclusiva permanece central. 

59



• Comissão da Verdade nomeada por J. G. Rodas: cobrar a divulgação dos trabalhos

realizados pela Comissão que até hoje, aparentemente, não produziu resultado concreto

algum. 

IV. Data-base de 2014 

• Enfrentar a corresponsabilidade da elite dirigente da USP com os desmandos de J.

G. Rodas. Não colocar na conta do corpo da Universidade, por meio da super-exploração

do trabalho de professores e funcionários, o saneamento do descontrole constatado.

• Respeito à reivindicação do Fórum das Seis: ICV-Dieese em maio/14 (cerca de 6%)

e nova negociação no 2º semestre. 

V. Carreira Docente. Compromisso para com a rediscussão ampla da nova carreira,

que anteceda nova deliberação a respeito dela no Co. 

VI. Graduação e Pós.  Debater  em profundidade a  estrutura  da graduação e pós-

graduação na USP, em particular as recentes mudanças nas regras que regem

estas atividades-fim. 

VII. Plano Estadual de Educação. Atuação, em cooperação com o Fórum das

Seis  pela  aprovação  e  implementação  do  Plano  Estadual  de  Educação  da

Sociedade Paulista. 

VIII. Pendências ainda existentes quanto à pauta das reuniões já ocorridas.
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ANEXO E
Programa Mínimo da Adusp para a USP

I. Concepção e financiamento da universidade

• defesa da universidade pública, gratuita e de qualidade socialmente referenciada,
que se constitua como dever do Estado, não podendo ser considerada serviço ou
mercadoria;

• ampliação da dotação orçamentária  das universidades estaduais paulistas e do
Centro Paula Souza;

• aperfeiçoamento  da  vinculação  orçamentaria  legal  (Lei  Complementar  que
estabeleça percentual da arrecadação de impostos do Estado, incluídas as receitas
advindas das transferências federais e de toda forma de compensação por perda
da receita do governo estadual, bem como da dívida ativa);

• extinção  das  parcerias  entre  entidades  privadas  e  a  universidade  pública  que
apresentem conflitos de interesse e irregularidades administrativas;

• fim da cobrança de quaisquer cursos da USP;

• compromisso com a expansão do ensino superior público presencial no Estado de
São Paulo;

• defesa da responsabilidade do Estado para com a Educação Básica de qualidade;

• discussão ampla sobre a inserção dos campi  da USP nas cidades onde estão
localizados, que contemple questões relacionadas com o acesso da população aos
espaços  da  universidade  e  à  mobilidade  para  chegar-se  a  eles,  priorizando  o
transporte público;

• extinção do convênio com a Polícia Militar e construção de um debate amplo com
todo o corpo da universidade para produzir e implementar um plano de segurança
e vivência na USP.

II. Democratização da universidade

• agenda de democratização efetiva da estrutura de poder da USP ao longo do ano
de 2014, que inclua a convocação de uma Estatuinte exclusiva; 

• eleições diretas para cargos executivos;

• valorização  dos  Departamentos  e  instâncias  correlatas  no  que  concerne  às
políticas de natureza acadêmica, científica e de avaliação do trabalho docente;

• estabelecimento  de  mecanismos  democráticos  para  eventuais  afastamentos  de
chefes de Departamentos, diretores de Unidades, pró-reitores e reitor;

• estabelecimento  de  uma  perspectiva  de  descentralização  das  decisões
administrativas, orçamentárias e acadêmicas;

• democratização da elaboração do orçamento da USP;
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• transparência na execução orçamentária;

• criação  de  um  Conselho  Fiscal,  que  viabilize  com  agilidade  a  fiscalização  do
destino dos recursos na USP;

• devida compatibilização das normas da USP com o ordenamento constitucional e
infraconstitucional vigente;

• encaminhamento  das  propostas  de  políticas  afirmativas  que  efetivamente
respondam às dívidas sociais históricas;

• instituição de um Conselho Social permanente, que cumpra o papel de interlocução
com a sociedade.

III. Condições de trabalho acadêmico

• avaliação qualitativa e global do trabalho docente, no âmbito das unidades, que
contemple  a  análise  de  seus  diversos  aspectos:  ensino,  pesquisa,  extensão  e
engajamento institucional;

• rediscussão  ampla  da  estrutura  da  carreira  docente,  com  as  seguintes
possibilidades de detalhamento:

a) fim da centralização da avaliação externa às unidades;

b) cancelamento da mudança que introduziu os níveis horizontais;

c) reavaliação do nível em que a carreira deve se iniciar (MS1, MS2 ou MS3);

• criação de mecanismos internos à universidade para financiamento da pesquisa,
não vinculados aos das agências de fomento, que tenham caráter distributivo e
cujo julgamento seja feito com base em critérios próprios;

• financiamento  adequado  da  permanência  estudantil,  que  contemple  toda  a
demanda qualificada, visando à diminuição da evasão e do tempo de conclusão
dos cursos, incluindo a elaboração de um programa para moradia estudantil;

• extinção do processo de terceirização;

• fim dos contratos precários;

• reposição e ampliação do corpo de docentes e funcionários técnico-administrativos,
visando  a  qualidade  das  atividades  de  ensino,  pesquisa,  extensão  e  do
engajamento institucional; 

• enfrentamento das questões relativas ao atendimento de saúde.

IV. Relação com movimentos e entidades

• reconhecimento e interlocução com entidades e movimentos da USP.

São Paulo, 7 de novembro de 2013
Assembleia Geral da ADUSP
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