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PLANEJAMENTO

Apropucc participa do Planejamento Pedagógico da universidade
A Apropucc inicia o ano de 2016 com
uma nova gestão e sua base ampliada em 49
novas associações.
Certa da necessidade de unir forças para a
defesa de suas lutas históricas, mas também
sensível para o que realmente é novo, deseja
a toda a comunidade docente um feliz ano
letivo e um ótimo planejamento.

A diretoria da Apropucc participa das
atividades e discussões do Planejamento
Pedagógico da Universidade e estará
presente nas reuniões de cada Centro, a fim
de apresentar as ações da entidade, discutir
os rumos da universidade, estreitar os laços
com o corpo docente e acolher as demandas
dos professores da PUC-Campinas.

Confira os locais, datas e horários
reservados para intervenção da Apropucc

- 15/02, às 9h, Sala 800 - CEATEC;
- 15/02, às 11h, Auditório Monsenhor Salim
- CCV;
- 15/02, às 19h20, Sala 900 - CEA;
- 16/02, às 11h30, Auditório (prédio novo no
Bloco E) - CCHSA.

Eleição para representante dos docentes
no CONSUN começa segunda-feira (15)
Conselheiro deve defender a ampliação dos direitos dos docentes e uma universidade democrática e inclusiva

De 15 a 19 de fevereiro acontece o processo
eleitoral para escolha de representantes do corpo
docente e técnico-administrativo no Conselho
Universitário (CONSUN), para o mandato de 1º
de março de 2016 a 28 de fevereiro de 2018.
Concorrem ao pleito os professores Ednilson
José Arendit (CEA) e Fernando Cordeiro (CCV).
Por que votar?
O CONSUN é a instância máxima de
deliberação, normatização e consulta da PUCCampinas, onde se debate, se decide sobre a
universidade e se implementam propostas que
impactam o cotidiano da comunidade
universitária.
É sabido que a história de luta pelos direitos
dos professores e pela democracia universitária é
longa e necessita de um representante com
autonomia, ousadia, diálogo e compromisso com
a defesa dos interesses da categoria.
Como escolher o seu candidato?
Nos últimos anos, a categoria tem contado
com um único candidato diretor da entidade à sua

representação no CONSUN, o que tem facilitado
o acompanhamento e a comum pauta deste com a
entidade.
Para o próximo mandato, temos dois
candidatos, ambos pertencentes à Apropucc. A
associação, que é composta por pessoas de
diversas faixas etárias, formações profissionais e
também por concepções diversas de classe e de
Universidade, não defende este ou aquele
candidato, mas que o representante docente no
CONSUN se comprometa com as demandas e
reivindicações dos docentes de toda a
Universidade
Acreditamos que a representação docente no
principal órgão da universidade deve ser pautada
em ideias e posições comuns entre o
representante e seus representados, mais do que
pela vinculação a alguma unidade em particular.
Os docentes têm direito a um único
representante. Então, é importante que o eleito
tenha uma participação efetiva e propositiva na
representação e organização docente junto ao
CONSUN, que seja independente da reitoria, que
mantenha a história e tradição de defender os

professores e busque acumular forças com outros
setores da sociedade para combater a lógica de
mercantilização da educação que toma conta do
nosso país.
Como votar?
Para votar basta acessar o Portal da PUCCampinas, digitar seu login e senha de usuário
para entrar na sua “Área Logada” onde deverá
acessar o “site do professor”. Depois clique em
“PROAD” e no quadro de Eventos acesse o link
“ELEIÇÃO CONSUN”. O sistema apresentará a
relação de candidatos que concorrem ao
CONSUN e o docente deverá escolher uma única
opção (voto em um candidato, voto nulo ou em
branco). Ao realizar o voto o sistema emitirá
mensagem de confirmação para conclusão da
votação, ao confirmar o docente será direcionado
para a página de emissão de protocolo.
O voto é secreto e o eleitor que tiver
problemas de acesso ao Portal da PUC-Campinas
deve contatar a Comissão Eleitoral Central.
O resultado será divulgado a partir de 24 de
fevereiro. Participe, vote!
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NA LUTA

CAMPANHA SALARIAL 2016

Apropucc: uma história
de lutas na Universidade
Para avançarmos na luta é importante a nossa organização e unidade no Consun

Mas afinal qual a nossa pauta,
o que a Apropucc defende?
A Apropucc tem se esforçado
continuamente para obter conquistas
significativas e avançar na pauta dos
professores. Apesar das nossas vitórias,
encontramos diversas formas de
precarização do trabalho docente na
universidade e muitas demandas ainda por
conquistar.
Por isso, temos buscado a unidade e
mobilização dos professores dentro da
universidade na defesa das nossas principais
bandeiras de lutas:
Ÿ Retomada da democracia interna
como forma de combater as relações
cotidianas engessadas da vida
universitária;
Ÿ Que a universidade garanta espaço
para livre manifestação política,
ideológica e cultural de toda a
Posse da Diretoria da Apropucc

comunidade acadêmica (liberdade e
autonomia acadêmica);
Ÿ Critérios objetivos e democráticos
nas decisões de expansão, redução ou
fechamento de vagas, cursos, disciplinas
e jornada;
Ÿ Valorização do trabalho docente;
Ÿ Melhores condições de trabalho e
combate à precarização do trabalho;
Ÿ Ampliação do diálogo para retomada
do acordo coletivo interno;
Ÿ Respeito aos direitos trabalhistas,
sociais e humanos;
Ÿ Reestruturação da carreira docente.
“Lutamos por uma instituição
universitária democrática, de qualidade, que
valorize e respeite a opinião da comunidade
acadêmica e que contribua, efetivamente, na
construção de um país justo e soberano”
ressalta o presidente da Apropucc, Ednilson
José Arendit.

Estamos vivendo uma conjuntura
adversa de crise econômica alimentada
por uma crise política, que tem resultado
em grave crise social. Apesar disso, a
classe trabalhadora tem se organizado
para barrar os ataques aos direitos
trabalhistas e o projeto de ajuste fiscal.
No que diz respeito à Campanha
Salarial deste ano temos pela frente as
lutas contra a precarização do trabalho, a
terceirização e o assédio moral e em
defesa dos direitos e interesses dos
docentes, da valorização profissional e de
uma política salarial que garanta o poder
de compra.
Apesar dos sindicatos que integram a
Federação dos Professores do Estado de
S. Paulo (Fepesp) terem discutido, no ano
passado, as diretrizes da Campanha
Salarial 2016, até agora o sindicato
patronal não agendou reunião para
negociar a data-base.
A Fepesp defende o reajuste de 15%,
sendo 10% de reposição da inflação
(período de março de 2015 a fevereiro de
2016), mais 50% da inflação como
aumento real.
O fato é que essa data-base deve
exigir muita organização, participação e
disposição de luta dos professores e a
Apropucc estará ao lado dos docentes da
PUC-Campinas.
Fonte: Com informações do Portal da Fepesp
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