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Adjunta/o
Prezados (as)
No intuito de estabele-

cer um canal de diálogo,
primeiro, com as Direções
e, em seguida, com os pro-
fessores da faculdade sob
sua responsabilidade sobre
as principais questões tra-
zidas em reuniões abertas
e assembleias da APRO-
PUC, solicitamos um es-
paço em sua agenda para
uma reunião inicial ainda
no mês de setembro.

Os temas que serão tra-
tados dizem respeito aos
contratos docentes, ao re-
presamento e às possibili-
dades de acesso e promoção
na carreira; à definição de
cargas horárias, precarização
do trabalho, subutilização
do quadro docente; acordo
interno de trabalho; políti-
ca de renovação de quadros;
faixa etária e desligamento
de professores.

Uma das nossas propos-
tas é realizar neste semestre
ainda, um mapeamento das
condições de trabalho dos
professores por unidade da
PUCSP, para o qual conta-
mos com o seu apoio.

Para a sua informação,
realizamos reuniões com a
reitoria e a Fundasp sobre

APROPUC AGENDA REUNIÕES

COM DIRETORES DE FACULDADE
A diretoria da APROPUC dando prosseguimento ao que foi proposto

na carta-programa da nova gestão está agendando reuniões com os diretores
de faculdade eleitos, levando questões que foram levantados nas assembleias docentes.

Abaixo transcrevemos a íntegra do ofício enviado às direções.

esses assuntos. E,  no dia
28/8 tivemos uma reunião
muito produtiva com a di-
retoria recém-eleita da
FEA, servindo como pon-
to de partida para tratar  das
questões elencadas acima
que preocupam sobrema-
neira os professores.

Solicitamos a indicação de
pelo menos dois horários
possíveis para a realização
dessa reunião, para que pos-
samos nos organizar e
apontar quais diretora/es da
APROPUC participarão.

Desde já, agradecemos,

Atenciosamente,

Diretoria da APROPUC-SP

João Batista Teixeira da Silva

Dando início às dis-
cussões da nova diretoria
da APROPUC com os di-
retores de faculdade, acon-
teceu no último dia 28/8
uma reunião com a dire-
toria eleita da Faculdade de
Economia e Administra-
ção, onde foram tratados
temas como definição de
cargas horárias, precariza-
ção do trabalho, subutili-
zação do quadro docente;
Acordo Interno; política
de renovação de quadros;
faixa etária e desligamento
de professores.  A nova
direção da FEA foi recep-

APROPUC reúne-se com
 diretoras da FEA

tiva aos temas apresenta-
dos pela associação.

Já a AFAPUC realizou
uma reunião com a reitora
Maria Amália Andery onde
foram discutidos os pro-
cedimentos para a volta
aos trabalhos presenciais.
Porém, a diretoria da AFA-
PUC aguarda uma reunião
com o secretário-executi-
vo da Fundasp para discu-
tir o Acordo Interno de
Trabalho dos funcionários,
cujo pedido de agenda-
mento foi feito no início
de agosto e até agora não
obteve retorno.
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Em comemoração ao
centenário de nascimento de
D. Paulo Evaristo Arns e
Paulo Freire a Comissão
Pró-Centenário de Dom
Paulo Evaristo Arns pro-
moveu no dia 14/9 a entre-
ga do prêmio "Dois Pau-
los" em cerimônia on-line
que foi transmitida pela
TV-PUC.

Entre as 100 personali-
dades contempladas estão
vários professores e ex-pro-
fessores da PUC-SP, entre
eles destacamos: Luiza
Erundina  (Política para
Emancipação),  Rosalina

Prêmio "Dois Paulos" homenageia
 professores da PUC-SP

Na quarta-feira, 15/09,
aconteceu o lançamento do
livro  "Ética, direitos huma-
nos e neoconservadorismo"
coordenado pela professora
Maria Lucia S. Barroco. O
evento foi transmitido pelo
canal do YouTube da
TVPUC e contou com a pre-
sença das pesquisadoras
Neide Fernandes, Cristina
Maria Brites, Maria Lucia S.
Barroco e a apresentação de
Luiza Barros.

O livro é  fruto da pes-
quisa coletiva do Núcleo de
Estudos e Pesquisa em Éti-
ca e Direitos Humanos
(PEPG em Serviço Social da
PUC-SP) que se dedicou na

Pós em Serviço Social lança livro
na  comemoração dos seus 50 anos

investigação do conservado-
rismo em sua forma clássica.
A coletânea está dividida em
dois tempos onde há a de-
monstração do período de
origem e o atual.  A publica-
ção expressa que a hegemo-
nia do pensamento domi-
nante impede a reflexão críti-
ca  imprescindível nesse mo-
mento conjuntural. O neo-
conservadorismo consiste na
junção entre os valores do
conservadorismo moderno e
dos princípios do neolibera-
lismo, o seu avanço é um fe-
nômeno mundial  articulado
ao avanço político da extre-
ma direita e da ideologia ne-
ofascista. As determinações

econômicas, políticas e cul-
turais se inscrevem no pro-
cesso de crise estrutural do
capital que  se desenvolve de
forma particular em cada país.

Podemos notar todos esses
fatores no governo brasilei-
ro atual onde existe a criação
de mitos que negam a histó-
ria e a ciência.

Nesta terça-feira, 21/9,
às 16h, acontece o lança-
mento do livro Trabalho, re-
produção social e Serviço
Social: desafios e utopias",
da Editora Navegando. O
lançamento será feito de
maneira on-line e poderá ser
visto através do Canal do
Youtube "Serviço Social na
Pandemia".  Entre os auto-

Livro discute  desafios e utopias no Serviço Social

res da coletânea está a pro-
fessora Beatriz Abramides,
diretora da APROPUC, que
discute Serviço Social e
Movimentos Sociais. Uma
versão on-line da publica-
ção pode ser acessada em
https://issuu.com/nave-
gandopubl icacoes/docs/
ana_in_s-_livro_2-_enviar
_diagrama__69f051bad8541c

Santa Cruz, referência espe-
cial à toda família Santa
Cruz (Comissão de Mortos
e Desaparecidos); entre os
homenageados estão Anto-
nio Rago Filho, Dom Odi-
lo Pedro Scherer, Fernando
Altemeyer, Reitora Maria
Amália (referência especial à
PUC-SP) , Mário Sérgio
Cortella. In memorian: An-
tônio Carlos Malheiros,
Florestan Fernandes,  Ma-
ria Nilde Mascelani (referên-
cia especial a todos os pro-
fessores e professoras, e de-
mais servidores da Educa-
ção Pública brasileira).

Organizada pelo Hospital
Santa Lucinda e a Faculdade
de Ciências Médicas e da Saú-
de  acontece de maneira on-
line a Semana Interna de Pre-
venção de Acidentes. Os ví-
deos, que estão à disposição
de toda a comunidade, abor-
dam temas como Qualida-

Sorocaba realiza sua Sipat
de emocional no Trabalho,
Tratamento de Osteoporo-
se, Tabagismo, Prevenção do
Câncer de Colo e Útero, en-
tre outros.

Os vídeos podem ser aces-
sados no endereço eletrônico
https://www.youtube.com/
c/SipatHSLFCMS.
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As Centrais Sindicais e
movimentos populares
agendaram o dia 2 de ou-
tubro como nova data para
manifestações em todo o
país contra os desmandos
do governo Bolsonaro.

A  ideia dos organiza-
dores é levar para a rua o
maior número de pessoas

2 de outubro: novo dia nacional de
mobilização pelo Fora Bolsonaro

que discordem do governo
protofascista de Bolsonaro
porém preservando a auto-
nomia, independência de clas-
se, e  a defesa das pautas  da
classe trabalhadora, por em-
pregos, direitos e em defesa
de um programa contra a cri-
se e o ajuste neoliberal.

O PUCviva noticiará os

desdobramentos da organi-
zação de mais esta manifes-
tação à qual a APROPUC e
AFAPUC estarão presentes.

No dia 14/9, enquanto
os deputados federais  dis-
cutiam nas Comissões Es-
peciais a PEC 32, que tra-
ta da Reforma Administra-
tiva, centenas de servido-

res públicos fizeram mani-
festações em Brasília con-
tra a aprovação da medida
que significa na prática o
desmonte dos serviços
públicos.

As manifestações tam-
bém se repetiram em vários
estados do país, como São
Paulo e Pernambuco.
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A chapa 2 - "Esperançar:
universidade pública e sin-
dicato autônomo, sim!" pu-
blicou nota que denuncia o
sistema eleitoral para a dire-
toria da Associação de Do-
centes da UFRJ (Adufrj). O
processo eleitoral  que acon-
tecia  nos dias 13,14, e 15 de
setembro foi interrompido

O julgamento do chama-
do Marco Temporal no Su-
premo Tribunal Federal foi
interrompido após pedido
de vistas do ministro  Ale-
xandre de Moraes. O julga-
mento que já vem se desen-
rolando há 3 semanas teve o
voto do relator Edson Fa-
chin favorável aos indígenas.
Porém o ministro Nunes
Marques, sempre alinhado
ao seu padrinho Jair Bolso-
naro, proferiu voto em prol
do Marco Temporal, contra
os interesses indígenas.

O Marco Temporal re-
flete uma reivindicação da
Justiça de Santa Catarina,
mas que, se aprovada se es-
tenderá por todo país, acar-
retando que para o reconhe-
cimento de uma área como
território indígena, é neces-
sária a comprovação de que

Pedido de vistas interrompe
julgamento do Marco Temporal

os indígenas ocupavam a
terra no momento da pro-
mulgação da Constituição
de 1988. Existem já 82 pro-
cessos reivindicando a pos-
se de terras indígenas para
o agronegócio.

Com o pedido de vistas
o processo fica suspenso sem
data para ser novamente dis-
cutido. Outro perigo que ron-
da os direitos indígenas é que
já existe um Projeto de Lei,
PL 490, na Câmara Federal
que reivindica exatamente o
mesmo que a Justiça de San-
ta Catarina vem pleiteando.
Esse projeto de lei já foi
aprovado na Comissão de
Constituição e  Justiça e
aguarda entrada em pauta. O
pedido de vistas pode abrir
espaço para a tramitação de
mais essa aberração da ban-
cada do agronegócio.

Através da portaria 146
de 15/9, a diretora da Ca-
pes Cláudia Mansani Que-
da de Toledo provocou
uma verdadeira intervenção
na Coordenação de Aper-
feiçoamento de Pessoal de
Nível Superior, Capes,  dis-
solvendo o atual Conselho
Técnico Científico  e colo-
cando  em revisão todas as
decisões do atual conselho.
Em carta aberta à presiden-
te da Capes, os membros
da CTC mostraram preo-
cupação "com a condução
que vem sendo dada pela
direção da CAPES a ques-
tões de forte interesse da
comunidade acadêmica,
neste momento em que se
consolida a Avaliação Qua-
drienal 2021".

Intervenção na Capes provoca
descontentamento no meio acadêmico

Já a Associação Nacional
dos Pós-Graduandos afirmou
em nota que "a aludida ade-
quação da composição do
CTC ao estatuto da Capes não
pode causar um dano maior à
avaliação e mais insegurança
jurídica, como acreditamos que
possa ocorrer caso seja extin-
to o novo Conselho e recome-
ce desde o inicio o processo
de escolha de novo conselho.
Por isso, todas as decisões en-
caminhadas pelo conselho vi-
gente desde 2018 devem ser as-
seguradas". A  forte reação em
diversas instituições de ensino
e pesquisa mostrou um gran-
de descontentamento da co-
munidade científica com as de-
cisões da presidência da Capes.
E espera-se que as decisões ex-
temporâneas sejam revistas.

Chapa de professores denuncia sistema
eleitoral da Adufrj-SSind

por um funcionário da Adu-
frj-SSind antes do previsto.

A fragilidade do sistema
causou insatisfação dos en-
volvidos e acabou compro-
vando a incapacidade de ga-
rantir o principio da invio-
labilidade da votação. A cha-
pa lamenta o fato e afirma
que seguirá em luta.


