
CHAPA 2: 
 

DEMOCRACIA PUQUIANA: RESISTÊNCIA 
 

RENOVAÇÃO E REFUNDAÇÃO 
 
A Chapa n 2, nasceu de um processo de ruptura contra a injustiça da demissão 

do funcionário Bili, por “insolvência financeira”. 
Nem foi cogitada a possibilidade de cortes nas horas administrativas da 

diretoria da associação, principal despesa de gastos ou corte de pagamento do jornal 
PUCViva nos 3 meses de férias em que a publicação não circula na universidade. 
Enfim, o corte foi na carne mais fraca do mercado: a carne negra. 

Existe o discurso de que nesse momento de fragilidade da associação, o 
processo eleitoral com duas chapas seria um sinal de dissenso e de fragilidade, pois 
a unidade fortalece. 

Essa não é uma questão de princípio, pois precisamos da alteridade para viver. 
Em vários momentos da vida precisamos dividir para crescer.  Por exemplo, 

surgiu nesse interim a publicação mensal da revista pasquinagem com mais de 180 
páginas (revistapasquinagem.com), os canais do youtube TVACOMUNA em seu 
septuagésimo programa, ELDFA - ESCOLA LIVRE DIREITO, FILOSOFIA E 
ARTE.  Enfim, iniciativas organizadas pelos professores que não compactuaram com 
a injustiça e a burocracia sindical do pensamento único e sectário que criminalizam 
a divergência. 

A judicialização dos professores é um sintoma da crise política desta diretoria 
da APROPUC, sem ressonância entre filiados e o conjunto da universidade, que 
deseduca a crítica intelectual, política e ética, pois não se põe em defesa de uma 
universidade comunitária, plural e porosa aos anseios da sociedade democrática. Já 
fomos extremamente críticos, tanto a FUNDASP como a REITORIA. Nem por isso, 
essas usaram do mecanismo de judicialização para silenciar a crítica. 

Criminalizar a opinião contrária revela o mais extremado autoritarismo, a 
endogenia de ensimesmar-se e a pobreza no desconhecer e descobrir a riqueza do 
outro na sua crítica, tornando-a refratária ao debate, daí decorrendo um isolamento 
burocrático, característico da atual diretoria da Apropuc. É assim foi quando errou 
em não fazer eleições na pandemia, como ao ser contrária ao processo da eleição 
para reitoria, aferrando-se inoportunamente ao jargão de que sem a presença não é 
democrática a escolha. Portanto, precisamos descortinar as questões da autonomia 
sindical, transparência na gestão e democracia. 

Poucos associados sabem que a diretoria da Apropuc recebe horas 
administrativas, que somente foi inserida no balanço financeiro em 2018, por conta 
da insistência dos diretores Jonnefer Barbosa e Urbano Nojosa, pois anteriormente 
eram deduzidas dos valores arrecadados pelos sócios já no RH da FUNDASP, 
chegando desossada e mascarando a contabilidade das despesas do balanço 
financeiro, revelando seu “caráter incestuoso”, confirmando a perda de autonomia 
diante da FUNDASP, pois segundo a deliberação den.03/2017 do estatuto da 
FUNDASP, diz que: “o regime de horas administrativas atribuída aos docentes em 
razão do exercício acadêmico/administrativo nele especificado. 



As horas administrativas são atribuições financeiras, pelo exercício de gestão 
acadêmica, por isso o estranhamento diante das horas administrativas da diretoria 
pagas pelo RH da FUNDASP.  Entretanto, surge uma complexidade contábil, pois, 
quem paga estas horas administrativas são os sócios da associação, que já chegaram 
a 40% das receitas de contribuição dos sócios. 

 As horas administrativas da diretoria da associação revelam a quebra da 
autonomia sindical, pois seus interesses financeiros são bancados pela própria 
FUNDASP. 

Essa situação esdrúxula não ocorre em nenhum sindicato de universidades 
públicas, estaduais ou federais. Nenhuma instituição sindical dispõe de tal 
mecanismo financeiro, de pagar salário a seus diretores. Como também, em 
nenhuma Apropuc do Brasil, tal expediente financeiro tem existência. Somente na 
Apropuc São Paulo, tal mecanismo de horas administrativas têm existência, mesmo 
não sendo reconhecido pelo próprio estatuto da Apropuc/SP. 

Imaginem o grau de especulação que faríamos se os balanços financeiros da 
Fundasp não fossem publicados anualmente? 

Não basta dizer que é democrático e transparente, é necessário o exercício da 
prova, para que não reste dúvidas de nenhum de seus sócios. 

Não publicar os balanços de 2012 a 2017 revela que a transparência não é 
uma questão de princípio ético e político. 

Um levantamento histórico das Publicações de Balanço financeiro temos o 
seguinte quadro: Em 2012 – publicou o balanço 2011, 2013 – não publicou balanço 
de 2012, 2014 – não publicou balanço de 2013, 2015 – não publicou balanço de 
2014, 2016 – não publicou balanço de 2015, 2017 – não publicou balanço de 2016. 

A transparência deve ser exercida como um mecanismo pétreo para 
confiança política de uma diretoria, principalmente em tempos tão difíceis em que 
as relações domésticas, pessoais e políticas fazem parte de um mecanismo político 
de um governo autoritário.  

 Por tudo isso, é necessário o FIM DAS HORAS ADMINISTRATIVAS DA 
DIRETORIA DA APROPUC para garantir a autonomia e transparência. Sem isso, os 
contratos de confiança entre seus sócios não serão respeitados. 

Enfim, faltam duas semanas para terminar o mandato tampão de 16 de junho 
de 2020 a 30 de abril de 2021, sem prestações de conta. Eis a transparência! Diante 
desse quadro propomos a prestação de contas mensais, com balancetes publicados 
no jornal da associação on-line. 
  
RENOVAÇÃO E REFUNDAÇÃO 
  

Quando analisamos a história da composição da diretoria das sucessivas 
diretorias da Apropuc, percebemos uma repetição reiteirada de professores, 
chegando ao ponto de alguns diretores continuarem na gestão desde 2004, 
realizando somente uma dança das cadeiras interna e de funções de diretoria. 
Entretanto, tem algo em comum: são sempre ocupados cargos da diretoria que 
podem usufruir do recurso das horas administrativas. 

Essa dança das cadeiras, encobre a real renovação da associação, pois não é à 
toa de que nos últimos anos, nos processos eleitorais, não existe uma disputa entre 
chapas, criando uma cultura, de um rodízio de cargos apesar de que de 2004 para 



cá a associação teve um declínio dos seus números de sócios, saindo de 750 para 
poucos mais de 400. 

A imobilidade na renovação da diretoria criou um movimento 
desproporcional, pois a curva de declínio da lista de associados não ressoa no 
equilíbrio constante dos cargos da Diretoria nessas últimas décadas. 

Nesse momento, temos um outro agravante, após a contra-reforma 
trabalhista, as empresas podem dispor de mecanismo para criar representações 
próprias através de indicação de nomes dos funcionários e professores para 
negociar os acordos. 

Isso seria um desgaste, pois a associação não teria mais legitimidade de 
negociar a relação formal do contrato de trabalho. Atualmente a PUC dispõe de 
mais de 1.400 professores e a Associação, em torno de um poco mais de um quarto 
dessa fração. Portanto, sem a renovação de quadro e a refiliação de professores, a 
legitimidade de representação começa a ser posta à mesa. 

Convenhamos, a sucessão reiterada de um grupo de professores na diretoria, 
vai criando certas acomodações de um pensamento único. Por isso, sem a 
renovação e refundação da associação teremos dias difíceis. 
  
Conselho de ética 
  

 O Conselho de Ética e Decoro do associado tem como atribuição a 
observância das prescrições contidas no estatuto da APROPUC/SP.  Compete ao 
Conselho de Ética a observância dos preceitos éticos no sentido da preservação da 
dignidade do mandato da diretoria da APROPUC/SP, como também, a postura dos 
associados. O Conselho de Ética receberá e analisará previamente denúncias feitas 
contra a APROPUC/SP, que podem resultar em medidas disciplinares como 
advertência, censura verbal ou escrita, perda temporária do exercício do mandato 
e perda do mandato. 

O Conselho será constituído por 9 membros professores titulares e 3 de 
suplentes, eleitos para mandato de dois anos, observando, o princípio da 
proporcionalidade das áreas de conhecimento da universidade.   

O conselho de ética enfrentará desvio de conduta dos associados e da 
diretoria da APROPUC/SP, pois o poder judiciário não é palco para discussões que 
deveriam ser internas e ficar intra muros. No caso concreto do processo a 
professores, temos a sentença: que as publicações dos réus (professores) 
insatisfazem a requerente (Diretoria da apropuc/sp), que tem condutas de sua 
gestão fortemente criticadas, mas não tem força para abalar a imagem da 
associação requerente, máxime por caracterizar debate político associativo. 
Inexistindo violação à honra e imagem do autor, ou seja, não configurados o ato 
ilícito e o dano moral, não há o dever de indenizar. 
  
Criar conselho editorial e ombudsman para o Jornal PUCViva 
  

O ombudsman criará um diálogo aberto, aproximando o distanciamento 
entre o jornal e o público leitor, será um esforço de fortalecer a transparência 
sobre o caráter editorial do jornal PUCViva. Um espaço de crítica e, principalmente, 
de autocrítica referente ao enfrentamento da divergência e do contraditório. 



O Conselho Editorial será independente da diretoria da APROPUC/SP 
(professores, funcionários e estudantes) e fará supervisão dos conteúdos 
sugeridos, analisados e publicados pelo jornal PUCViva. Essa supervisão editorial 
seguirá princípios internacionais da ética profissional: O Direito das Pessoas de 
Retificar Informação;  A Dedicação do Jornalista para Realidade Objetiva; A 
Responsabilidade Social do Jornalista; A Integridade do Jornalista Profissional; O 
Público tem Acesso e Participação;  Respeito à Privacidade e à Dignidade Humana; 
Respeito ao Interesse Público; Respeito aos Valores Universais e à Diversidade de 
Culturas; Promoção de uma Nova Ordem Mundial de Informação e Comunicação. 

O conselho editorial terá a atribuições de orientar a criação da TV APROPUC, 
Rádio APROPUC e Editora APROPUC em plataformas online. Como também, 
retomar e fortalecer as publicações de caráter acadêmico da APROPUC. 
              Para melhor entendimento das propostas da Chapa 2 DEMOCRACIA PUQUIANA: 
RESISTÊNCIA acompanhe nossas publicações no FACEBOOK E YOUTUBE.  

 


