
MOMENTO DE RENOVAÇÃO
O grave momento político que ameaça a 
universidade pública e sua autonomia, as 
ciências, nossos direitos e a própria exis-
tência de nossa associação sindical, exige 
um esforço maior pela unidade e mobi-
lização do conjunto da comunidade uni-
versitária em defesa da democracia e dos 
nossos direitos. 

DIREITOS E CONQUISTAS
Construímos esse movimento para  forta-
lecer a perspectiva de unidade na Adusp, 
renovar as práticas do nosso sindicalismo, 
condição necessária para defender a de-
mocracia e nossos direitos e conquistas. 

VOTE 
CHAPA 2



As eleições para uma nova 
Diretoria ocorrem em um ce-
nário de crescentes ameaças à 
democracia, ao financiamento 
das universidades públicas e às 
ciências com os cortes draco-
nianos que ameaçam paralisar 
ramos inteiros da pesquisa, 
ataques à atividade intelectual 
em geral, à classe trabalhado-
ra e aos direitos das mulheres 
em particular. A proposta de 
reforma da Previdência só 
aprofunda as mazelas da Re-
forma Trabalhista. 

A autonomia das universida-
des, a liberdade científica, de 
crítica e criação cultural, a 
garantia de recursos, são pila-
res para o desenvolvimento de 
uma sociedade livre, democrá-
tica e que garanta condições 
de vida dignas para sua po-
pulação. As três universidades 
estaduais paulistas já há anos 
lutam pelo fim das manobras 
orçamentárias dos governos 
do PSDB que continuam com 
Doria e que reduz a cota parte 
de 9,57% do ICMs. Agora 
sofremos ameaças com a CPI 
das Universidades estaduais. 

CENÁRIO NACIONAL  
E ESTADUAL

contornos dramáticos – desde 
o golpe de 2016 contra Dilma 
à prisão política e inconsti-
tucional de Lula, que abriu 
caminho a Bolsonaro. Por isso, 
defendemos uma ADUSP que 
não abdique de participar dos 
grandes embates atuais em 
defesa da democracia e das 
liberdades: questionando a 
prisão política de Lula, exigin-
do punição dos assassinos de 
Marielle e Anderson, buscando 
a mais ampla unidade com 
todas as entidades que de-
fendem os direitos humanos, 
democráticos, sociais e a sobe-
rania nacional. Queremos sim 
uma Adusp autônoma frente 
aos partidos e independente 
da reitoria e dos governos, 
mas não apolítica. Não haverá 
plena democracia e liberdade 
quando exista perseguição 
política e injustiça. 

A crise que se aprofunda não 
começou ontem. O processo 
de ataques às organizações 
democráticas e populares, 
aos sindicatos, às instituições 
científicas e culturais ganhou 



• Vamos juntos barrar a re-
forma da Previdência multipli-
cando ações como a coleta 
assinaturas contra reforma e 
em apoio à greve geral de 14 
de junho chamada pela CUT e 
demais centras sindicais. 

• Luta unificada das universida-
des públicas e de todo o fun-
cionalismo. Rejeitamos o índice 
de 2,2% que visa aprofundar 
a queda geral dos nossos ren-
dimentos, além do teto salarial 
artificial — que causa crescen-
tes distorções em nossa carrei-
ra. Defendemos o reajuste dos 
vales alimentação e refeição 
enquanto forem vigentes, com 
sua incorporação aos salários, 
inclusive dos aposentados. 

• Avaliação docente. É neces-
sário debatermos a dimensão 
participativa da avaliação, os 
critérios qualitativos, barrando 
o viés produtivista e utilitarista, 
buscando processos formativos 
de construção colaborativa do 
conhecimento que impeçam 
constrangimentos e assédio 
moral aos docentes.

• Defendemos a urgente re-
abertura de concursos para 
docentes contratados em RDIDP 
que cubram todos os “claros”, 
garantindo uma atuação inte-
gral dos docentes no ensino, 
pesquisa e extensão.

• Pelo fim das fundações priva-
das na USP que criam compro-
missos e desvios que fragilizam 
as estruturas públicas. A ciência 
deve ter compromissos com o 

desenvolvimento social, cultural 
e econômico da humanidade, 
motivações que a elevam além 
de interesses privados ou ime-
diatistas.

• Queremos linhas de crédi-
to imobiliário que permitam a 
compra da casa própria para 
docentes e funcionários técnico
-administrativos.

• Defendemos a abertura de 
diálogo com Cruesp e Reitoria 
em pautas hoje comuns, como 
a autonomia universitária e a 
garantia de sistemas públicos 
de financiamento.

• Defendemos o caráter públi-
co e gratuito das creches e sua 
reabertura imediata.

• Pela retomada plena do hos-
pitais HU (com contratação de 
funcionários) e  HRAC.

• Vamos fortalecer todas as 
iniciativas em defesa do ensi-
no sem mordaças, o comitê já 
integrado pela Adusp, a defesa 
dos direitos de livre expressão, 
organização e manifestação 
dos trabalhadores e trabalha-
doras.

• Pela revogação da EC 
95/2016 e contra toda forma 
de precarização, terceirização 
dos serviços e das/dos servido-
res públicos e privatizações.

• Queremos debater as possi-
bilidades, pertinência ou viabi-
lidade de convênios que dispo-
nibilizem serviços aos docentes 
sócios, como vem sendo reivin-
dicado por muitos colegas.

- Vamos defender a reabertura 
do Clube dos Professores no 
campus Butantã e mais espaços 
de convivência social e cultural 
e de serviços dentro dos campi.

FORTALECER A ADUSP  

Vamos enfrentar os ataques às 
associações sindicais fortale-
cendo nossa entidade. A Adusp 
deve se pautar pelo permanente 
acolhimento à diversidade de 
ideias e projetos da nossa cate-
goria, como espaço de apoio e 
diálogo com todas as iniciativas 
em defesa dos nossos direitos. 

Precisamos dialogar mais, for-
talecer a comunicação e nossas 
instâncias de participação: a 
diretoria eleita que recebe um 
mandato da categoria para 
dirigir a entidade, o Conselho 
de Representantes que precisa 
ser fortalecido como canal de 
contato direto com os associa-
dos, os Grupos de Trabalhos 
hoje pouco divulgados e conhe-
cidos. 

Vamos realizar ampla campa-
nha de filiações dirigida aos 
novos docentes. Pretendemos 
realizar um Congresso dos 
Docentes da USP para debater 
e formular propostas em defesa 
da universidade e da nossa car-
reira profissional em todas as 
suas dimensões, para fortalecer 
nossa entidade sindical. 

 Adusp deve se aproximar do 
Andes e ampliar a divulgação 
de suas iniciativas.

PAUTA 
DE LUTAS
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