
Jornal semanal da APROPUC e da AFAPUC

LULA LIVRE!
FORA TEMER! ABAIXO O GOLPE DA DIREITA !

CONTRA A REFORMA DA PREVIDÊNCIA!
CONTRA A REFORMA TRABALHISTA!

PREPARAR A GREVE GERAL!
FORA A INTERVENÇÃO NO RIO DE JANEIRO

FUNCIONÁRIO

Abaixo reproduzimos a
parte do documento da rei-
toria intitulado "A título de
informação à Comunidade",
que se refere ao encerra-
mento da carreira docente.

Proposta de aposenta-
doria por idade: a proposta
encaminhada pela reitoria e ain-
da em trâmite no Consun esta-
belece 75 anos como idade limi-
te para a atividade docente na
PUC-SP (que chamamos "apo-
sentadoria por idade" ou "en-
cerramento de carreira"). A pro-
posta prevê que se estabeleça
o limite no Regimento da Univer-
sidade, assim como estão es-
tabelecidos outros aspectos
definidores da atividade docen-
te, tais como a estrutura da car-
reira; os limites por categoria
docente nos departamentos; as
exigências de desempenho do-
cente, avaliação docente e
apresentação de planos de tra-
balho anuais pelos docentes; a

previsão de elaboração de pla-
nos acadêmicos dos departamen-
tos. Estabelece ainda que a Uni-
versidade e a Fundasp devem
prever um período para a viabili-
zação do que está sendo propos-
to - de 5 a 10 anos -, que depen-
derá do desenvolvimento de polí-
ticas da Universidade e da Fun-
dasp para sua plena aplicação.

Essa última proposta veio
acompanhada da proposição de
um programa que estabelece a
possibilidade de se estender por
até 5 anos a atividade do profes-
sor após a idade da "aposenta-
doria por idade" desde que: (a) a
unidade em que o professor atue
assim solicite, destacando sua im-
portância e contribuição acadê-
mica, e (b) o professor concor-
de. O docente passaria a uma ca-
tegoria chamada "professor sê-
nior", com contrato anual de TP
10 e condições especiais de tra-
balho. Já as horas/atividades a
serem preenchidas/executadas
seriam assumidas por professo-
res jovens (até 50 ou 55 anos)

com título de doutor que seriam
enquadrados prioritariamente
na carreira como Assistente
Doutor. Ao final do período como
sênior, o docente se desligaria
da Universidade tendo garanti-
do vitaliciamente um estipêndio
mensal correspondente ao cus-
to do plano de saúde oferecido
aos docentes ativos na PUC-SP
em sua categoria média.

É vital esclarecer que, nes-
te momento, o que se propõe é
abrir a discussão de procedi-
mentos, critérios e alternativas
para a aposentadoria por ida-
de, tendo estabelecido um ho-
rizonte claro para os nossos
docentes que só será comple-
tado e plenamente executado
no decorrer dos anos e cujo
objetivo é propiciar à universi-
dade a necessária renovação
de seus quadros sem que se
abra mão das exigências de
qualidade acadêmica, sem a
qual a instituição perde seu
sentido e corre o risco de não
se manter.

continua na página 2
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REUNIÃO ABERTA

DOS PROFESSORES

Propostas para encerramento
da carreira docente

continuação da capa
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Acima a mesa do debate e no destaque
o público que lotou a sala 333

Intervenção musical encerrou o ato no Tucarena

323/4/2018
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Sylvio Rocha

Antonio Carlos Mazzeo (Serviço Social)
O materialismo histórico e dialético no pensamento de Marx

Jason Borba (FEA)
Marx e a previsão da revolução

Bia Abramides (Serviço Social)
Marx e a perspectiva da emancipação humana

Maria Angélica Borges (FEA)
A ontologia do ser social presente n'O capital de Karl  Marx

anos de
200 A RELEVÂNCIA DO LEGADO MARXIANO

PARA A CONTEMPORANEIDADE

02/5
Sala 239

19h

MARX

Promoção APROPUC
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PRÓXIMO DEBATE DO CURSO

Formação cultural e étnica
do Povo Brasileiro

Bernadete de Castro e Ricardo Gebrim

05/5 - Auditório 333 - a partir das 9h

S
T

H
E

F
A

N
E

 M
A

T
T

O
S

A mesa de mais um debate do curso Mídia e Realidade
Brasileira


