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CHAPA 1 – LUTA COLETIVA E AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA

Professoras e Professores,

A APROPUC-SP, nossa associação de professores, completa 43 anos de 
existência em 2018. Nesse período, lutou incessantemente pela defesa dos 
direitos e interesses dos professores. Tem compromisso firme e sério com a 
categoria docente e tem uma longa e reconhecida história de lutas. Ao longo 
desses anos, consolidou-se como um espaço dos professores da PUC-SP, tanto 
nos bons como nos maus momentos da Universidade.

Sabemos que o país, assim como a PUC-SP, atravessa momentos difíceis, 
gerando um clima de desalento. A crise do capital, manifestada em ataques aos 
trabalhadores como por exemplo a reforma trabalhista e o projeto de reforma 
previdenciária, respinga na PUC-SP, ensejando uma política reducionista. Como 
consequência, de viés mercantilista, a redução de cursos, turnos, turmas, faz com 
que os professores sejam obrigados a reduzir seus contratos compulsoriamente, 
sendo muitos demitidos. Além disso, a maximização dos contratos de trabalho, 
inicialmente transitória, nos assombra há doze anos, sobrecarregando o trabalho 
docente. Temos tabelas salariais diferentes, o que implica em salários desiguais 
para trabalho igual. O “represamento” docente, que impede o acesso e ascensão à 
carreira, penaliza os professores desde 2006 com poucas chances de ser 
estendida a todos os atingidos com critérios universais e isonômicos, guardadas 
as especificidades dos departamentos.

Em momentos difíceis como este, os professores devem, mais do que 
nunca, debater seus problemas e buscar soluções, analisar a situação, unir forças 
e atuar coletivamente com autonomia em busca de soluções que contemplem a 
comunidade como um todo. É um grande equívoco imaginar que a solução seja 
individual, que cada professor vai conseguir, sozinho, salvar a própria pele, não 
sofrer os efeitos da crise que atinge a todos. Silenciar, imaginar que tudo vai dar 
certo, buscar saídas pessoais ou tentar proteção na forma de submissão não 
resolverá nossas questões em um passe de mágica. Ademais, a tentativa de uma 
saída institucional de articulações de cúpula, desconsiderando as bases, sem 
debates e participação da comunidade, também se configura como uma trágica 
ilusão, tendo em vista as experiências vividas. 

Somente com a garantia da autonomia universitária, de união e luta, os 
professores poderão negociar em situação de igualdade com a Fundação São 
Paulo e com a reitoria, apresentar propostas que enfrentem a crise com o menor 
dano possível aos salários, às condições de ensino e trabalho, bem como aos 
empregos. Como preservar nosso emprego com dignidade se não somarmos 
forças em torno de um programa mínimo de defesa da categoria e do caráter 
humanista, plural, progressista e social da própria PUC-SP? Como defender 
nossos direitos se não tivermos nossa associação de classe forte e vigilante? 
Como garantir a defesa de uma universidade crítica, plural, voltada à sociedade, 
aos interesses da classe trabalhadora e dos marginalizados por este modelo 
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econômico, social e cultural excludente? Este é o momento de atuarmos com 
unidade para exigir medidas que respeitem o conjunto dos professores que 
dedicam suas vidas para consolidar uma universidade crítica, livre e soberana e 
socialmente relevante como a PUC-SP.

A existência da APROPUC-SP, ao longo desses 43 anos, continua sendo a 
nossa mais importante conquista em direção à autonomia e atuação coletiva na 
luta. Graças ao empenho, apoio e participação dos professores, a associação 
promove o debate crítico sobre os principais problemas que enfrentamos na 
Universidade, defende o contrato coletivo de trabalho da categoria, denuncia as 
ameaças e violências praticadas contra os professores, e se coloca em defesa da 
história da PUC-SP e, o mais importante, luta para impedir que os nossos direitos 
historicamente conquistados sejam vilipendiados.

Portanto, coletivamente, resistiremos em nossa luta pela autonomia 
universitária.

Nossa CHAPA assume os seguintes compromissos:

Na APROPUC-SP:

⦁ Defender o funcionamento democrático da associação e o respeito à 
soberania das assembleias dos professores.

⦁ Defender o zelo e a transparência de todas as atividades administrativas e 
financeiras da associação.

⦁ Reforçar e ampliar os mecanismos de participação dos professores na 
associação, em comissões específicas e ensejar um Conselho de 
Representantes do professorado.

⦁ Realizar campanhas de associação junto aos professores.
⦁ Aprimorar os canais de divulgação e comunicação da associação e 

assegurar o bom funcionamento do jornal PUCViva, do site e das redes 
sociais da APROPUC-SP.

⦁ Estimular a utilização da sede pelos associados e promover formas 
democráticas de utilização do espaço da APROPUC-SP, como em saraus 
culturais, lançamentos de livros, cursos, palestras e outros eventos.

Na Universidade:

⦁ Aprofundar a luta pelo fim da maximização e do represamento. 
⦁ Intensificar a luta pela unificação dos contratos. 
⦁ Defender o Acordo Interno vigente e lutar pela retomada de direitos 

usurpados como a estabilidade, bolsas de estudo e capacitação, horas-
pesquisa e extensão, creche, entre outros, buscando sempre avanços 
nesses âmbitos.

⦁ Defender uma avaliação docente construída coletivamente entre os 
professores, considerada a natureza do ensino, pesquisa e extensão por 
eles desenvolvidas e posicionar-se contrariamente a uma avaliação 
produtivista.

⦁ Lutar pela autonomia e democracia universitárias, pela revitalização e 
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avanço da representatividade e dos institutos da democracia interna, pela 
autonomia dos conselhos em relação à Reitoria e Fundação São Paulo e 
pelo fim de todos os excepcionalismos. 

⦁ Lutar por processos eleitorais democráticos e legítimos, com respeito a 
prazos que possibilitem um amplo e efetivo debate programático para a 
construção de chapas para cargos eletivos da universidade.

⦁ Defender o respeito à soberania do voto da comunidade para todos os 
cargos diretivos, garantindo a nomeação da/o candidata/o mais votada/o.

⦁ Defender a unidade de ação dos três segmentos da Universidade: 
professores, funcionários e estudantes. Apoiar o plano de carreira e 
cargos para funcionários, pelo fim das terceirizações, em favor da 
incorporação dos terceirizados ao quadro de funcionários.  Criar 
articulações com as reivindicações específicas dos estudantes tais como 
bolsas de estudos, iniciação científica, monitoria, redução das 
mensalidades, entre outros.

⦁ Defender a articulação entre ensino, pesquisa e extensão, a unidade entre 
teoria e prática e a geração de conhecimento voltado à produção social e 
às necessidades e às transformações progressistas da sociedade.

⦁ Lutar por um sistema de aposentadoria complementar para os 
professores.

⦁ Combater as políticas privatistas, produtivistas, racionalizadoras e 
elitistas do ensino e defender a função social e comunitária da 
Universidade.

⦁ Defender que o processo de internacionalização da universidade 
privilegie a relação com instituições de ensino, pesquisa e extensão 
voltadas para o compromisso social, que reforcem valores humanistas.

⦁ Lutar pela melhoria das instalações, dos equipamentos e da infraestrutura 
da Universidade.

Na sociedade:

⦁ Defender o ensino público, gratuito, inclusivo, presencial, laico, universal 
e de qualidade em todos os níveis. Oposição às contrarreformas de cunho 
neoliberal promovidas pelos governos municipal, estadual e federal. 
Defender uma Educação Nacional contra o assalto da concepção 
mercantilista e obscurantista que visa a implantação de um ensino 
acrítico, preconceituoso e alienante, formador de autômatos sociais a 
serem explorados em uma inserção cada vez mais precarizada no 
mercado de trabalho.

⦁ Lutar por uma política educacional de excelência, democrática, autônoma, 
inclusiva, sob os mais elevados preceitos humanistas e de justiça social, 
voltada para o desenvolvimento humano, e que erga a educação aos níveis 
máximos de prioridade no âmbito das políticas públicas, que esteja 
voltada para reinserção internacional autônoma do país, da América 
Latina e dos povos irmãos do continente africano.

⦁ Lutar pela livre expressão cultural e artística na sociedade brasileira.
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⦁ Promover a atuação da APROPUC-SP no movimento social dos 
professores e nas lutas gerais dos trabalhadores por melhores condições 
de trabalho e de vida. Dar continuidade à articulação dos professores do 
ensino superior da rede privada contra a mercantilização e precarização 
das condições de ensino e trabalho.

⦁ Lutar contra as reformas neoliberais – trabalhista, sindical, 
previdenciária, do ensino superior – e contra a retirada de conquistas e 
direitos dos professores e dos trabalhadores.

⦁ Lutar contra o desemprego, a terceirização e precarização do trabalho, a 
flexibilização e desregulamentação das relações trabalhistas, e contra a 
demissão imotivada dos trabalhadores.

⦁ Lutar contra as formas análogas de trabalho escravo, que recaem 
notadamente sobre imigrantes e migrantes no território nacional e a 
favor do reconhecimento do status de trabalhador à população imigrante.

⦁ Lutar contra o trabalho infantil.
⦁ Defender sindicatos e associações representativos dos trabalhadores, a 

autonomia e liberdade sindical, o direito irrestrito de greve, a autonomia 
financeira, e o fim da legislação repressiva e restritiva às lutas dos 
trabalhadores.

⦁ Apoiar as reformas agrária e urbana, os movimentos pela terra, pela 
moradia popular, os movimentos indígenas e quilombolas e a demarcação 
de suas terras.

⦁ Apoiar a luta das mulheres trabalhadoras por isonomia salarial, o direito 
ao próprio corpo, o direito ao aborto e o pleno direito à maternidade.

⦁ Defender as liberdades democráticas, especialmente as de expressão, de 
reunião, de organização e de manifestação dos trabalhadores com 
ampliação das conquistas sociais. Posicionar-se contra a autocracia do 
Estado.

⦁ Repudiar veementemente todas as formas de discriminação e opressão 
cultural, de classe, gênero, raça, etnia, orientação e identidade sexual, 
assim como todo tipo de censura e de violência pessoal, privada e estatal.

⦁ Repudiar o genocídio da população trabalhadora, em especial da 
população jovem, pobre, negra das periferias dos grandes centros 
urbanos, bem como os genocídios de indígenas, sem-terra e assassinatos 
sistemáticos de militantes em prol da defesa dos direitos civis dos 
trabalhadores e injustiçados.

⦁ Repudiar a lei antiterror e a criminalização dos movimentos sociais, e 
defender a desmilitarização e democratização das polícias militares 
estaduais e municipais.

⦁ Estabelecer articulação e solidariedade com as lutas dos trabalhadores no 
mundo, e em particular dos latino-americanos.

⦁ Prestar solidariedade internacional às lutas dos trabalhadores em defesa 
da soberania dos povos, bem como apoiar o combate a todas as formas de 
intolerância religiosa e cultural, à xenofobia e também a todas as formas 
de nazismo e fascismo que estão em franco desenvolvimento na Europa e 
nos Estados Unidos e mesmo no Brasil.
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⦁ Repudiar e denunciar todas as formas de exploração e de opressão; apoiar 
as lutas por uma sociedade justa, igualitária, livre e democrática.

LUTA COLETIVA E AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA”

Presidente – João Batista Teixeira da Silva – FAFICLA – Depto de Inglês 

Vice-Presidente – Maria Beatriz Costa Abramides –Fac. Ciências Sociais – Depto de 
Fundamentos do Serviço Social – PEPG em Serviço Social 

1 Secretário – Antonio Carlos Mazzeo – Fac. Ciências Sociais – Depto de  
Fundamentos do Serviço Social – PEPG em Serviço Social

2º Secretário – Regina Maria D’Aquino Fonseca Gadelha – FEA – Depto 
de  Economia  - PEPG Economia Política

1º Tesoureiro – Jason Tadeu Borba – FEA – Depto de Economia 

2ª Tesoureira -  Victória Claire Weishtordt – FAFICLA – Depto de Inglês

Suplentes:

1ª Suplente – Áquilas Nogueira Mendes – FEA – Depto de Economia – PEPG 
Economia Política

2º Suplente – José Arbex Junior – FAFICLA – Depto de Jornalismo 

3ª Suplente – Ana Amélia da Silva – Fac. Ciências Sociais – Depto de Sociologia

Comissões:

Comissão de Cultura – Antonio Rago Filho Fac. Ciências Sociais – Depto História; 
Mauro Luiz Peron –Fac. Ciências Sociais – Depto de Geografia e Urbano Nobre 
Nogueira – FAFICLA – Depto de Jornalismo; Ana Amélia da Silva – Fac. Ciências 
Sociais – Depto de Sociologia

Comissão de Trabalho, Liberdades Democráticas e Direitos Humanos – José 
Arbex Junior FAFICLA – Depto de Jornalismo; Willis Santiago Guerra Filho Fac. 
Direito – Depto Teoria Geral do Direito;  Maria Lucia Silva Barroco – Fac. Ciências 
Sociais – Depto Fundamentos do Serviço Social; Leonardo Massud – Fac. Direito –
Depto de Direito Penal; Jonnefer Francisco Barbosa – FAFICLA – Depto de Filosofia.

Comissão de Integração da América Latina – Vera Lucia Vieira – Fac. Ciências 
Sociais – Depto de História 
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