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Professoras e Professo-
res, venham à Assembleia de
19/08/21 defender os direi-
tos da categoria!

A APROPUC-SP con-
clama a todas e todos os pro-
fessores para participar da
Assembleia de Professores,
a ser realizada próxima 5ª
feira, 19/08/21 às 17 h., para
discutirmos como encami-
nharemos a negociação do
nosso Acordo Interno, uma
vez que a proposta da FUN-
DASP à diretoria da APRO-
PUC-SP na reunião realiza-
da em 16/08/21, é a de pror-
rogar o ATO DE LIBERA-
LIDADE, sem assinatura
do Acordo Interno até feve-
reiro de 2022.

Como é de conhecimen-
to de todos, estávamos ne-
gociando o Acordo Interno
com a FUNDASP em feve-
reiro/março de 2020 quan-
do veio a pandemia e a
FUNDASP interrompeu
unilateralmente as negocia-
ções em fase final. Naquela
ocasião, respaldados em as-
sembleia da categoria, a
APROPUC-SP propôs a
continuidade do Acordo In-
terno até firmarmos novo
acordo. Verbalmente, o Se-
cretário Executivo da FUN-
DASP, Pe. José Rodolpho
Perazzolo, se comprometeu
a cumprir as cláusulas pre-
vistas no Acordo Interno em
negociações diretas. Na sequ-
ência, o Secretário Executi-
vo apresentou a minuta do
ATO DE LIBERALIDA-
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ACORDO INTERNO:

DE Nº 10/2020, com cláu-
sulas inferiores às previstas
no Acordo Interno de Traba-
lho. Os professores, uma vez
mais, reafirmaram que se
cumprisse o Acordo, ocasião
em que a Fundação São Pau-
lo não publicou o ATO DE
LIBERALIDADE.

No final de outubro de
2020, o Secretário Executivo
da FUNDASP, informou à
diretoria da APROPUC-SP
que, por solicitação da Rei-
tora da PUC-SP, Profª Maria
Amalia Andery, publicaria o
referido ATO. Nessa reunião,
o secretário se comprometeu

em firmar o Acordo Interno
tão logo fosse assinada a Con-
venção Coletiva do SINPRO.
Esta última foi firmada em
final de junho de 2021, e des-
de então a diretoria da
APROPUC vem insistindo
junto à FUNDASP a reto-
mada dessas negociações.

Na manhã de hoje, aguar-
dando a finalização dessa ne-
gociação, fomos surpreendi-
dos com a proposta, por parte
da FUNDASP, de manuten-
ção do ATO DE LIBERA-
LIDADE e nova rodada de
negociação do Acordo Inter-
no em fevereiro de 2022.

A situação é de extrema
gravidade e necessita que
todos os professores este-
jam presentes à Assembleia
de quinta feira, 19/08/21, às
17 h.

A Diretoria da APRO-
PUC apresenta neste PU-
CViva especial   um qua-
dro comparativo entre o
Ato de Libera l idade e  o
Acordo Interno, para que
possamos discutir e defi-
nir a posição da categoria
a ser  levada na próxima
reunião com a Fundação
São Paulo, dia 23/08/2021
às 11:30 h.
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Cláusulas ameaçadas do
acordo interno docente

a Contrato de Trabalho: todo item II do AI (Acordo Interno)

a Remuneração: todo item III - 5º dia útil é contemplado
pela  CLT mas as demais cláusulas são mais benéficas
Sábado conta como 5º dia útil no AI
Quando 5º dia útil recai no sábado, o pagamento é anteci-
pado p/ 6ª feira.

aAdicionais - Item IV: a Fundação propõe cumprir a Cl. 18
(Adicional por tempo de Serviço). O adicional por atividade
em outros municípios cai, pois estamos em regência remo-
ta.

aAdicional de Insalubridade: como fica, na ocorrência de
um retorno que deve priorizar aula práticas em laboratórios?

aEstabilidade - Item V: parametrizada pela CCT (Conven-
ção Coletiva de Trabalho)

a Adicional por Tempo de Serviço (Cl. 18)

aGratuidades (Cl. 22): limitadas a 02 bolsas de estudos
(ambas na graduação, 01 em cada modalidade, ou ambas
na pós-graduação);

aAdicional Auxílio-Escola (C. 25): manutenção dos pedi-
dos já deferidos;

aComplementação salariall por acidente ou  doença (Cl.
39): conforme percentuais dispostos na cláusula;

a Faltas por gala ou luto (Cl. 46)

a Licença paternidade (Cl. 34)

aFérias

Cláusulas que a Fundasp
pretende  manter
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Cláusulas que poderão
perder a validade

aEstabilidade em período de afastamento (acidente ou doen-
ça) - era um dos itens reivindicados pelos docentes
 Estabilidade da Diretoria da Apropuc - não contemplada

aGratuidades - Item VI:
 Fundação concede as 2 bolsas Graduação/Pós (2 Grad. ou
Grad.-Pós ou 2 Pós) e Auxílio escola
Não contempla Creche.

aDesconto refeição padrão - não utilizado durante o distanci-
amento social.
Auxílio funeral - aceita a inclusão desta cláusula para o AI
2020, não contemplada na proposta da Fundasp.

aLicenças - Item VII:
Licença acadêmica p/ qualificação no exterior - não contem-
plada
Licença e redução parcial p/ qualificação acadêmica - não
contemplada
Licença p/ realização de outras atividades na Univ. - não con-
templada
Licença por adoção - não contemplada
Licença em caso de doença de filhos, pais, cônjuge - não
contemplada
Licença sem vencimentos - não contemplada
Licença p/ cumprimento de função pública - não contemplada
Licença para o  cumprimento de mandato da APROPUC - não
contemplada

aGarantia de Salário - Item VIII
Gestante - CLT
Complementação salarial por acidente ou   doença - contem-
pla nos patamares do acordo 2019
Garantia de emprego ao professor em vias de aposentadoria
(2 anos) - não contemplada

aRescisão de Contrato - Item IX
Cl. 45 - Aviso prévio aos professores com mais de 45 anos de
idade - AI mais benéfico que a CLT - não contemplada

a Faltas - Item X
Gala ou Luto - contemplado
(Sogros, avós, netos - 2 dias, mais benéfico, não contemplada.

aAuxílio Funeral


