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1. Introdução

O  período  a  que  se  refere  o  presente  relatório  foi  de  muita  luta.  Além  de

enfrentarmos  os  constantes  ataques  desferidos  pelo  governo  Bolsonaro-Mourão,

tivemos de lidar,  no âmbito  estadual,  com as  políticas  de  desmonte do governo

Doria-Garcia. 

A atual reitoria, encabeçada por Vahan Agopyan e Antonio Carlos Hernandes, fez

avançar  o  projeto  de  Universidade  com  vieses  produtivistas  e  privatistas,

instituindo políticas absolutamente alinhadas às proposituras do governo estadual

e, por vezes, do governo federal. 

A lógica neoliberal avança na Universidade de São Paulo, e a ADUSP continua

sendo um importante polo de resistência, sempre na defesa da universidade pública,

gratuita, laica, de qualidade e socialmente referenciada. Tal defesa inclui as muitas

lutas por salários dignos, por melhores condições de estudo e trabalho e, após a

eleição de Jair Messias Bolsonaro, tivemos de passar a defender os mais basilares

valores da academia: o conhecimento, a educação e a ciência. 

Além dos muitos desafios enfrentados em 2019, em 2020 fomos assolada(o)s pela

pandemia de Covid-19. As exigências durante esse período foram inúmeras, tanto

no que se refere a adaptações nas formas de luta, quanto ao conjunto de pautas que

nos foram impostas. 

Os  governos  se  aproveitaram  da  situação  para  recrudescer  os  ataques  às

universidades públicas e à ciência, de forma que tivemos de estar envolvida(o)s em

muitas pautas. A forma com que governos e a reitoria da USP conduziram a gestão

da pandemia – de forma centralizada e autocrática – impuseram muitos desafios.

Nesse  difícil  período,  buscamos  articulações  e  ações  que  garantissem  a

preservação da saúde e da vida de todas as pessoas, indiscriminadamente. Foi um

momento particularmente desafiador,  que juntou pautas  da conjuntura nacional

com as históricas lutas locais. 
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2. Conjuntura Nacional

Desde o início, o governo Bolsonaro-Mourão mostrou a forma com que pretendia

tratar a educação. A desastrosa atuação do Ministro Ricardo Veléz Rodriguez, que

permaneceu no cargo por pouco mais de 3 meses, seguido do não menos polêmico

Abraham Weintraub, deixaram claras as intenções de desmonte do sistema público

de  ensino  superior  no  Brasil.  Ataques  explícitos  e  indecorosos  às  universidade

públicas incitaram manifestações grandiosas em defesa da educação nos dias 15 e 30

de maio de 2019 (15M e 30M, respectivamente).

A  apresentação  do  projeto  ‘Future-se’  –  que  guarda  relação  com  o  ‘USP  do

Futuro’,  de 2016 – e os ataques à ciência geraram nova onda de indignação que

culminou em manifestações e atos no dia 13 de agosto de 2019. 

Os cortes de financiamento para as universidades públicas e para o sistema de

ciência e tecnologia (bolsas, editais etc), o discurso obscurantista e o negacionismo

fizeram com que a categoria  permanece mobilizada e indignada, num estado de

alerta  constante.  Os  ataques  ao  conhecimento  e  à  ciência  ficaram  bem

representados com a exoneração do Prof. Ricardo Galvão, do Instituto Nacional de

Pesquisas  Espaciais  (Inpe),  pelo  seu trabalho de monitoramento de queimadas e

desmatamento, principalmente da Amazônia. 

Encerramos  o  ano  de  2019  com  números  recordes  de  queimadas  e

desmatamento, que teve como marco o chamado “Dia do Fogo” no dia 12 de agosto

de 2019. 

Como  materialização  da  questão  socioambiental,  em  11  março  de  2020,  foi

decretada a pandemia de Covid-19. De pronto, a Adusp se pôs a encarar as muitas

questões envolvendo a grave situação na qual nos encontramos. 
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3. Principais lutas e ações no período

Em 2019, estivemos nas mobilizações nacionais em defesa da educação, ciência e

tecnologia, como apresentado anteriormente.

Avançamos na pauta sobre as questões de gênero e reforçamos nossa atuação

junto à Rede Não Cala.

A Diretoria  continuou o trabalho da gestão anterior de ida às unidades,  com

objetivo de aproximação da base, ampliando o diálogo e o levantamento de questões

locais.  Estabeleceu diálogo com grupos e coletivos representativos de parcela  da

categoria,  entre  eles,  o  grupo  de  docentes  contratados  a  partir  de  2009  e  de

docentes temporária(o)s. 

Em novembro e dezembro de 2019 , participamos das lutas contra a reforma da

previdência estadual. 

Fomos responsáveis pela organização do 39o Congresso do Andes-SN com o tema:

Por Liberdades Democráticas, Autonomia Universitária e em Defesa da Educação Pública e

Gratuita.  O Congresso foi realizado entre 4 a 8 de fevereiro de 2020, no Centro de

Difusão  Internacional  (CDI)  da  Cidade  Universitária  do  Butantã.  Participaram 86

seções sindicais, 460 delegada(o)s, 178 observadora(e)s e 14 convidada(o)s, além de

34 diretores/as, totalizando 680 participantes, sendo o de maior presença de seções

sindicais e de delegada(o)s da história do ANDES-SN.

Após a decretação da pandemia de Covid-19, a Diretoria esteve muito ativa nas

pautas que envolveram a gestão da grave crise sanitária. 

Participamos  de  muitas  reuniões  sobre  o  HU e  integramos  um  GT  ligado  ao

Conselho  Deliberativo  do  hospital.  Temas  como  EPIs,  testagem,  afastamento  de

pessoas dos grupos de risco e vacinação foram alguns dos temas abordados. 

Cobramos insistentemente que a Reitoria garantisse uma gestão participativa e

democrática da pandemia, com respostas muito pontuais. Em geral, a reitoria foi se

afastando dos movimentos e entidades representativas, adotando tom cada vez mais

autoritário. 

Foi necessária muita luta contra o PL529/2020, proposto pelo governador João

Doria. Dentre os vários ataques, o projeto previa retirar de verbas das universidades
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estaduais paulistas e da FAPESP. A luta reativou a Frente Paulista em Defesa dos

Serviços Públicos, que passou a congregar mais de 80 entidades representativas que

mantém  reuniões  semanais  desde  2020.  Conseguimos,  com  ampla  mobilização,

preservar  os  orçamentos  das  universidades  e  da  Fapesp,  mas  não  conseguimos

impedir  a  reformulação  e  a  extinção  de  instituições  públicas,  como  Instituto

Florestal e Sucen.  

Tivemos  de  adaptar  as  formas  de  luta  e  aderimos  ao  Twitter,  Facebook  e

Instagram.  Participamos  de  dezenas  de  tuitaços  convocados  semanalmente.

Realizamos  vários  webinários  com  temas  atinentes  à  pandemia.  Realizamos

reuniões e assembleias de forma virtual. 

Realizamos eleições telepresenciais para a diretoria do Andes-SN. Foi necessária

muita  dedicação  e  trabalho  para  viabilizar  as  eleições  nesse  formato,  que  teve

sucesso (dados abaixo).

Apesar das dificuldades,  continuamos na luta contra os ataques dos governos

federal  e  estadual,  além  das  pautas  locais.  A  intransigência  da  reitoria  em  nos

receber  para  tratar  da  pandemia,  dentre  tantas  outras  questões,  fez  com  que

ficássemos permanentemente vigilantes. 

Além disso, foi instituído um processo de progressão horizontal, absolutamente

descaracterizado, sob lógica gerencial, que levou a muitos desgastes nas unidades e

departamentos.  Realizamos muitos  atendimentos  de  pessoas  com problemas nos

departamentos  e  unidades  e  nos  manifestamos  inúmeras  vezes  sobre  a

arbitrariedade do processo. 

As  decisões  centralizadas  sobre  o  retorno  presencial  ainda  em  2020,

principalmente de servidora(e)s técnico-administrativa(o)s, fez que com houvesse

grande mobilização docente. Foi necessário que a reitoria recuasse da decisão, dado

o avanço da pandemia naquele momento. 

Houve  ainda  apresentação  de  uma  proposta  de  Estatuto  de  Conformidades  de

Condutas, prontamente rejeitada pelo conjunto da universidade. A proposta foi feita

por  uma  só  pessoa,  sem  debates  ou  consultas  à  comunidade  universitária.

Participamos de eventos e nos manifestamos a respeito inúmeras vezes. 
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Seguimos  acompanhando  a  proposta  e  votação  da  LDO  e  da  LOA  na  Alesp,

lutando pelo garantia de no mínimo 9,57% da quota parte do estado do ICMS para o

orçamento das universidades paulistas. Em abril de 2021, protocolamos juntamente

com o Fórum das Seis a pauta de reivindicações da data-base que está dividida em

dois pontos: salários e planos sanitários e educacionais, conforme descrito abaixo. 
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4. Campanha Salarial

Considerando  as  incertezas  e  apreensões  sobre  a  pandemia  de  Covid-2019,  o

Fórum das Seis  suspendeu a  campanha salarial  de  20201.  Naquele  momento não

sabíamos quais seriam os impactos sobre a arrecadação e achamos mais prudente

tratarmos sobre a  pandemia em si.  Oficiamos o Cruesp para tratar dos assuntos

relacionados à pandemia, inclusive as questões de ensino. No entanto, as reitorias

seguiram  seus  planos  de  continuidade  e  o  mote  “USP  não  para”  gerou  muita

indignação. 

O  temor  de  que  haveria  impactos  sobre  a  arrecadação  e  orçamento  das

universidades não se confirmou e, em 2021, protocolamos a pauta da data-base, em

09  de  abril.  A  pauta  está  dividida  em  dois  tópicos:  salários  e  plano  sanitário  e

educacional. 

Resumidamente, reivindicamos o reajuste imediato de 8%, referentes à inflação

do período de maio de 2019 a maio de 2021, mais um plano de recomposição salarial

relativo ao poder aquisitivo de maio de 2012, a ser implementado num prazo de 24

meses.  Reivindicamos  ainda  um  plano  de  valorização  dos  níveis  iniciais  das

carreiras. 

O  plano sanitário  e  educacional  refere-se  à  reivindicação de participação das

entidades  na  construção  de  propostas  para  o  retorno  presencial  seguro  das

atividades. A reitoria, no entanto, tem se valido da falta de diálogo com as entidades

e  de  um  comportamento  autoritário,  centralizando  as  decisões  e  seguindo  as

determinações do governo do estado. Numa atitude que flerta com o negacionismo,

tem  ignorado  estudos  de  colegas  que  mostram  que  a  pandemia  ainda  merece

atenção, mesmo com o avanço da vacinação,  especialmente por causa das novas

variantes do coronavírus. Seguimos acompanhando os desdobramentos. 

1https://www.adusp.org.br/index.php/universidade-defesa/453-database/campanha-salarial-2020/3625-
epidemia-leva-forum-das-seis-a-suspender-a-campanha-salarial
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5. Grupos de Trabalho (GT) e Comissões internas (CI)

A Associação de Docentes da USP conta com diversos Grupos de Trabalho (GT) e

Comissões  Internas  (CI).  Os  grupos  são  temáticos  e  abertos  à  participação  de

docentes  associada(o)s  à  entidade,  enquanto  que  as  Comissões  Internas  são

compostas por integrantes da diretoria da entidade.

A  seguir,  um  resumo  das  principais  atividades  desenvolvidas  pelos  GTs  no

período.

GT Ciência e Tecnologia (GT-C&T)

A composição do GT contou com a representação do professor César Minto (FE) e

participação da(o)s diretora(e)s Rodrigo Ricupero (FFLCH) e Michele Schultz (EACH)

em algumas atividades.

No  período  de  abril  de  2019  a  março  de  2021,  o  GT-C&T  da  Adusp  esteve

representado nas seguintes atividades:

 Seminário Internacional  do ANDES-SN, “Universidade,  Ciência e classe em

uma  era  de  crises”,  realizado  nos  dias  10  e  11/04/2019,  na  UnB,  em

Brasília/DF, composto por seis mesas, divididas entre os dois dias de evento.

Na  quarta-feira,  10/4,  teve  lugar  os  debates  sobre  “Ciência,  Tecnologia  e

Capital: a “Caixa Preta” da inovação”, “Orçamento Público e Financiamento

da  Educação  Superior”  e  “Dívida  Pública  e  Usura  Financeira”.  Na  quinta,

11/4,  ocorreram mesas sobre “A Luta da Universidade Pública e  da Classe

Trabalhadora na Argentina e no Brasil”, “A Luta das Mulheres Trabalhadoras

pelo Aborto Legal, Seguro e Gratuito” e “Decomposição e Recomposição da

Classe Operária”.

 Participação de reuniões e eventos promovidos  pelo Movimento pela Ciência

e  Tecnologia  Pública,  do  qual  a  Adusp  faz  parte  e  cujo  manifesto  foi

atualizado em abril de 20212. 

 Lançamento da Frente Parlamentar  em Defesa das Instituições Públicas de

2 https://ctpublica.wordpress.com/2021/04/22/manifesto-do-movimento-pela-ciencia-e-tecnologia-publica-
3/#more-3510
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Ensino, Pesquisa e Extensão do Estado de São Paulo em abril de 2019, com

consequente participação em reuniões e audiências públicas. 

GT Diversidades

O GT Diversidades da Adusp estabelece correspondência com o GT Políticas de

Classe para as Questões Etnicorraciais, de Gênero e Diversidade Sexual do Andes-SN.

Participaram  das  organizações  das  atividades  do  GT  no  período  Annie  Hsiou  e

Michele Schultz.

As  questões  de  gênero  já  tinham  sido  incorporadas  nas  nossas  ações,  com

atividades conjuntas com a Rede Não Cala e outros coletivos. Desde a publicação em

2019 do caderno 8 de Março Unificado da USP. Um convite à reflexão e à luta, em

parceria  junto  com  DCE,  Sintusp  e  Rede  Não  Cala,  as  ações  conjuntas  se

intensificaram. 

O 8 de março foi incorporado na agenda de ações da Adusp e organizamos atos

na USP, além de participarmos dos atos do dia Internacional da Mulher.

Em  12  de  março  de  2020,  Adusp,  Sintusp,  DCE  Livre  da  USP  e  APG-RP

organizaram o evento “8 de março na USP – Dia  Internacional  da Mulher”,  que

contou com a presença de mulheres de luta de dentro e de fora da Universidade de

São  Paulo.  Programação:  “Mulheres  na  Universidade”  com  a  professora  Annie

Schmaltz  Hsiou  (FFCLRP/USP);  Profa.  Associada  Francirosy  Campos  Barbosa

(Antropóloga,  FFCLRP/USP,  Departamento  de  Psicologia);  “Qual  é  o  véu  que  te

cobre?  Narrativa  de  uma  antropóloga  muçulmana”  com  a  docente  Francirosy

Campos Barbosa (FFCLRP);  “Desafios  do transfeminismo na Universidade” com a

professora Gabrielle Weber (EEL).

Em 2020, produzimos um folder com conteúdo sobre violência e com nossas pautas

https://www.adusp.org.br/files/8M/8M2020.pdf.  Em  2021,  durante  a  pandemia  de

Covid-19 , fizemos uma campanha por e-mail e redes sociais com cartões contendo

nossas pautas https://www.adusp.org.br/index.php/conj-pol/4281-8m-2021.

Fizemos cartas e manifestos conjuntamente com a Rede Não Cala e temos levado

as  questões  de  gênero  para  os  debates  com  a  Reitoria,  incluindo  a  Cert.
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Conquistamos alguns pequenos avanços, como manifestação da reitoria e da Cert

de que a parentalidade e maternidade devem ser considerados nos processos de

avaliação. 

Desde 2019, as questões etnicorraciais têm sido mais extensivamente debatidas

na Adusp. Isso se deu, entre outras razões, por termos um colega negro compondo a

Diretoria. Fizemos aproximações com coletivos negros da Universidade e fora dela,

participando de reuniões e eventos. 

Em  2020,  por  ocasião  do  assassinato  de  George  Floyd  –  que  simbolizou  a  a

violência cotidiana contra negras e negros e deflagrou grande mobilização mundial

a  Adusp realizou o Webinário “Na USP, vidas negras importam?”. 

Em novembro, mês da Consciência Negra, organizamos o Webinário “Academia e

Mulheres  Negras”que reuniu,  além da  pauta  etnicorracial,  questões  de  gênero  e

sexualidade. 

GT Política Educacional (GTPE) 

O Grupo de Trabalho de Política Educacional da Adusp, durante o período de

2019 a junho de 2021, contou com a colaboração da(o)s: Ana Luiza Jesus da Costa

(FE),  Carmen Sylvia  Vidigal  de  Moraes  (FE),  César  Augusto  Minto  (FE),  Eduardo

Girotto  (FFLCH),  Ivã  Gurgel  (IF),  João  Zanetic  (IF),  Lighia  Brigitta  Horodynski-

Matsushigue (IF), Lisete Regina Gomes Arelaro (FE), Otaviano Helene (IF) e Rubens

Barbosa de Camargo (FE).

O GTPE realizou várias reuniões no período de 2019 até fevereiro de 2020. Com o

início  da  pandemia,  as  reuniões  ordinárias  foram  suspensas.  A  retomada  dos

encontros, no modo remoto, ocorreu em julho de 2020.

 Principais pontos das pautas discutidas no período:

 Acompanhamento das discussões sobre C&T na Alesp.

 Defesa do pensamento freireano.

 Financiamento da educação (básica e superior).

 Financiamento da Educação Superior e Reforma Tributária da Comissão de

Ciência, Tecnologia, Inovação e Informação da Alesp. 
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 Forma de enfrentar as políticas educacionais do momento.

 Formas remotas de interação na universidade?

 Fundeb.

 Future-se; proposta alternativa.

 PECs 186, 187 e 188.

 Preparação da mesa “Pandemia e ensino – o que estamos fazendo”, que,

posteriormente, foi cancelado.

 Preparação  do  evento:  Ciência  e  Tecnologias  públicas  sob  ataque,  em

20/9/19.

 Preparação da atividade: Privatização da Educação Básica e Superior.

 Produção censurada de livros didáticos.

 Proposta de privatização do governo estadual paulista da educação básica.

 Material para consulta:

 Política Educacional

https://www.youtube.com/playlist?

list=PL9MlRMW0EuUmIH6MYfAbAE21C0uNs2ps6

 Financiamento da Educação – TV USP

https://jornal.usp.br/atualidades/falta-de-investimento-barra-melhora-

da-qualidade-de-ensino-brasileiro/ 

 FUNDEB (contribuição de José Marcelino)

https://www.cartacapital.com.br/opiniao/todos-pela-educacao-ou-pelo-

mercado/ 

 PART: “Come ‘bunda de iça” e arrota caviar” (José Marcelino):

https://  www.adusp.org.br/index.php/carreira-docente/3447-opiniao-  

come-bunda-de-ica-e-arrota-caviar

 Manual de Frascati: 

http://www.uesc.br/nucleos/nit/manualfrascati.pdf
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 "Indicadores de Ciência, Tecnologia e Inovação em São Paulo 2010":

http://www.fapesp.br/indicadores/2010/volume1/cap3-Parte-A.pdf

 “A luta contra o capacitismo nas Instituições de Ensino Superior”

https://www.youtube.com/watch?v=M7hUR844JAs

 Cartilha Projeto do Capital para a Educação: Análise e Ações para a Luta-  Volume

II,  de  outubro  de  2019,  cujo  conteúdo  foi  produzido  pelo  Grupo  de

Trabalho de Política Educacional – GTPE, do ANDES-SN.

https://issuu.com/andessn/docs/gtpe_final_para_impress_o

 Apresentação Mini Curso do Nelson Amaral na Anped 2019

http://39.reuniao.anped.org.br/wp-content/uploads/sites/3/trabalhos/

4510-TEXTO_PROPOSTA_COMPLETO.pdf

 Educação brasileira na Bolsa de Valores (Cartilha)

https://leftword.us11.list-manage.com/track/click?

u=6a79324d3b4acfde1e7e546c6&id=01cbfc5a24&e=a821c63a91 

 - Eventos realizados pelo GT

 13/08/19 – ”Privatização da Educação Básica e Superior”

Coordenador da Mesa: Rubens Barbosa de Camargo

Palestrantes:Lisete Arelaro (FEUSP) e Lalo Minto (FEUNICAMP)

 20/09/19 – “Ciência e Tecnologias públicas sob ataque”

Coordenador da Mesa: Rubens Barbosa de Camargo

Palestrantes: representantes da SBPC, ANDES e ApqC

 24/7/20 - "Educação na pandemia e o Fundeb"

Coordenador da Live: Rubens Barbosa de Camargo

Convidados:  representantes  da  Adusp  (professora  Michele  Schultz),  da

Apeoesp  (professor  Gigio) e  professor  José  Marcelino  Rezende  Pinto

(especialista sobre o Fundeb).
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http://39.reuniao.anped.org.br/wp-content/uploads/sites/3/trabalhos/4510-TEXTO_PROPOSTA_COMPLETO.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=M7hUR844JAs
http://www.fapesp.br/indicadores/2010/volume1/cap3-Parte-A.pdf


GT Pandemia

 O GT Pandemia foi instituído a partir de uma plenária virtual realizada em  09 de

junho de 2020. 

O  GT  julgou  importante  que  a  diretoria  realizasse  uma  pesquisa  sobre  as

condições de trabalho durante a pandemia. A pesquisa foi realizada durante o mês

de  julho  de  2020  e  contou  com  a  participação  de  675  docentes  de  mais  de  40

unidades da USP. O levantamento revelou sobrecarga de trabalho e dificuldades para

realização do trabalho remoto. O relatório da pesquisa pode ser acessado no link

https://www.adusp.org.br/files/covid/relatpesqpand.pdf 

Foram  organizados  webinários  que  contaram  com  a  coordenação  de  Adrián

Fanjul (FFLCH) e de Patrícia Izar (IP). 

Foi  organizado  o  webinário  'A  pandemia  em  São  Paulo:  evolução,  contexto

nacional  e  o  papel  das  universidades',  que  aconteceu  no  dia  19/8/2020.  As

motivações para organizar um debate com esse tema foram duas. Por uma parte,

desde 1 de junho de 2020, o governo paulista tinha posto em andamento um plano

de reabertura da economia que acabava com o distanciamento social em setores

fundamentais, logo no momento em que a pandemia tinha alcançado uma média

diária  de  1.000  mortes.  Muitos  pesquisadores  da  Universidade  criticavam

duramente essa reabertura. Por outra parte, a USP como instituição não formulava

qualquer crítica pública a esse plano do governo do Estado. Convidamos 4 docentes,

3  da  USP e  1  de  fora  da  USP,  que  já  se  destacavam  na  esfera  pública  pela  sua

produção de pesquisa que, de diferentes maneiras, trazia resultados que permitiam

questionar as atuações dos governos federal e/ou estadual: Domingos Alves (FMRP),

Lorena  Barberia  (FFLCH),  Deyse  Ventura  (FSP)  e  Gilberto  Calil  (UNIOESTE).

Coordenou o debate o professor Adrián Pablo Fanjul (FFLCH) Planejado desde um

mês antes, o webinário veio coincidir com o momento em que a própria USP fez a

primeira tentativa de retorno presencial parcial, que se viu obrigada a abandonar

diante da não aceitação por parte de setores significativos da comunidade.
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O webinário ‘Produtivismo acadêmico, saúde mental e pandemia: difícil equação

para docentes universitários’, realizado em 12/22/2020, buscou discutir os impactos

da  lógica  produtivista  nas  condições  de  vida  e  de  trabalho  do  corpo  docente.

Mediado por Patrícia Izar do IPUSP, contou com a participação de Eduardo Pinto e

Silva, da (Ufscar, PPG Educação da Ufscar), de Sabrina Helena Ferigato (Ufscar e PPG

em Saúde Coletiva da Unicamp), Elizabete Franco Cruz, (EACH-USP, PPG Mudança

Social e Participação Política da EACH-USP). Discutiu-se como a qualidade de vida e

trabalho,  especialmente  no  que  se  refere  à  saúde  mental,  foi  impactada  pela

pandemia de Covid-19, que expôs aspectos importantes da lógica produtivista no

cotidiano acadêmico. 

GT Saúde

Neste  Grupo de  Trabalho colaboraram,  sempre que foi  possível,  Annie  Hsiou

(FFCLRP), Cesar Minto (FE), Cláudio Alvarenga (FMVZ), Eliel Orenha (FOB), Lighia

Matsushigue  (IF),  Lilian  Gregory  (FMVZ),  Márcia  Regina  Car  (EE),  Marie  Claire

Sekkel (IP) e Michele Schultz (EACH).

O  GT  Saúde  da  Adusp  iniciou  uma  proposta  de  pesquisa  visando  levantar  o

estado  de  saúde  relacionado  ao  trabalho  docente.  Foi  elaborado  um  esboço  de

projeto  que  deverá  ser  submetido  ao  Comitê  de  Ética  em  Pesquisa  do  Hospital

Universitário, de acordo com as normas vigentes sobre esse tipo de levantamento.  

O GT-Saúde participou da elaboração e análise dos resultados da pesquisa sobre a

pandemia, que trazia algumas questões sobre saúde. 

A partir de março de 2020, por conta da pandemia de Covid-19, o GT passou a

atuar de forma mais frequente nas discussões sobre o HU.  De março de 2020 a

junho, participamos de várias reuniões do Conselho Deliberativo (CD) do HU e de

ações junto ao Ministério Público Estadual, cobrando ações que garantissem a saúde

e a vida de trabalhadora(e)s e usuária(o)s do HU. 
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Em junho de 2020, foi constituído um Grupo de Trabalho no âmbito do CD, do qual

fazemos parte juntamente com Sintusp, Coletivo Butantã na Luta, Simesp e DCE. Desde

então, participamos de muitas reuniões que visam dois principais pontos: 

 participar  do  acompanhamento  das  questões  envolvendo  a  pandemia  de

Covid-19;

 participar da elaboração de um projeto de recuperação do HU, com reforma

de seu  regimento,  acompanhamento  da  sucessão  da  Superintendência  do

Hospital e renovação do contrato com SUS. 
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6. Representação da Adusp em diversas atividades

 ANDES-SN (período de maio de 2019 a abril de 2021):

 Participação no 64º CONAD, na cidade de Brasília (DF), de 11 a 17 de

julho de 2019.

 Participação dos Encontros da Regional ANDES São Paulo em 2019.

 Organização,  realização  e  ampla  participação  no  39º  Congresso  do

ANDES-SN, no campus Butantã USP, na cidade de São Paulo (SP), de 4 a

8 de fevereiro de 2020.

 Participação, por videoconferência, nas quatro edições do Conad: 

8º Conad Extraordinário, de 30 a 31 de julho de 2020;

9º Conad Extraordinário, de 28 a 30 de setembro de 2020;

10º Conad Extraordinário, em 1º de dezembro de 2020;

11º Conad Extraordinário, de 27 a 3 de abril de 2021;

 Participação  de  reuniões  dos  Grupos  de  Trabalho  e  dos  setores  da

IEES/IMES do ANDES-SN quando possível, no decurso do período.

 Fóruns, Coletivos e Movimentos (período de maio de 2019 a abril de 2021):

 Participação no 7º Congresso dos funcionários da USP em setembro de

2019.

 Participação das reuniões do Comitê em Defesa da Escola Pública em 2019.

 Participação  da  Audiência  Pública  para  discutir  os  rumos  das

universidades públicas do país em 11/12/19, organizada pela OAB-SP.

 Participação  nas  reuniões  ordinárias  pela  Frente  Parlamentar  em

Defesa  das Instituições  Públicas  de  Ensino,  Pesquisa e  Extensão,  na

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

 Participação em todas as atividades das agendas de lutas coordenadas

pelo Fórum das Seis ao longo do período.

 Participação das atividades do Coletivo Butantã na Luta em defesa do

HU-USP.

- 17 -



7. Eleições para a diretoria e Conselho de Representantes (CR) da 

ADUSP e diretoria do ANDES

 2019

Nos dias 28, 29 e 30 de maio foram realizadas as eleições da diretoria da Adusp

(biênio 2019-2021) e renovação de parte do Conselho de Representantes da entidade.

Duas  chapas  concorreram à  diretoria:  a  Chapa 1  “Em defesa  da  universidade

pública, dos direitos sociais e da democracia” e a Chapa 2 “Unidade e democracia:

renova Adusp”. Houve um debate entre as chapas inscritas no dia 23 de maio.

A Chapa 1 foi a mais votada. Resultado da apuração, relação nominal da diretoria

eleita e de representantes eleitas/os junto ao CR:

https://www.adusp.org.br/files/informativos/456/info456.pdf

Em  25  de  setembro  houve  eleição  complementar  para  o  CR  que  elegeu

representantes do IME junto ao Conselho.

 2020

Em razão da pandemia, a eleição para a diretoria do ANDES (gestão 2020-2022),

prevista para maio de 2020, foi suspensa no primeiro semestre e aconteceu de 3 a 6

de novembro de 2020 no formato telepresencial. 

Duas chapas se inscreveram:  a Chapa 1 “Unidade para lutar” e a Chapa 2 “Renova

ANDES”. A chapa 1 recebeu 7.086 votos válidos e a Chapa 2 obteve 5.658. A chapa

eleita foi empossada no 10º Conad Extraordinário em primeiro de dezembro de 2020.

Composição  da  diretoria  nacional  eleita:  presidenta:  Rivânia  Lucia  Moura  de

Assis (UERN); 1º vice-presidente: Milton Pinheiro (UNEB); 2ª vice-presidenta: Zuleide

Fernandes  de  Queiroz  (URCA);  3º  vice-presidente:  Luiz  Araujo  (UNB);  secretária

geral:  Maria Regina de Avila Moreira (UFSC); 1º secretário: Rodrigo Medina Zagni

(UNIFESP); 2ª secretário: Francieli Rebelatto (UNILA); 3º secretário: Luiz Henrique

dos Santos Blume (UESC);  1º  Tesoureiro:  Amauri  Fragoso de Medeiros (UFCG);  3ª

tesoureira: Jennifer Susan Webb Santos (UFPA).
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8. Atuação do Conselho de Representantes (CR)

No segundo semestre de 2019 foram realizadas duas reuniões do CR. Tais sessões

do conselho trataram da discussão e aprovação do relatório anual da tesouraria, do

teto  de  gastos  para  a  festa  de  final  de  ano  e  envio  de  brindes  para  as/os

associadas/os à entidade e a nomeação de docentes para a renovação de parte da

Comissão Editorial da Revista Adusp.

Em 2020 houve quatro encontros e até abril de 2021 aconteceu uma reunião. A

primeira sessão do conselho em 2020 ocorreu por videoconferência em razão do

distanciamento social imposto pela pandemia do novo coronavírus. 

Grande  parte  das  pautas  e  discussões  esteve  relacionada  à  pandemia  e  seus

impactos na comunidade universitária, no cenário nacional e nos eixos: desafios e

dificuldades  das  aulas  à  distância  e  condições  sanitárias  para  a  retomada  às

atividades na USP. Os representantes ainda debateram os impactos provocados pela

implementação do PL 529/20, do governo estadual paulista, que visou a estabelecer

medidas  voltadas  ao  ajuste  fiscal  e  ao  equilíbrio  das  contas  públicas,  após  sua

aprovação.  O  conselho  também  aprovou  o  envio  de  um  kit  de  brindes  às/aos

associadas/os.

Na  reunião  de  abril  de  2021,  as/os  representantes  aprovaram  a  proposta  do

pleito  para  a  diretoria  da  Adusp  e  para  o  CR  no  formato  telepresencial,  por

entenderem que não seria possível e seguro realizar a votação no modo presencial

em razão da pandemia, bem como o Regimento Eleitoral e formação da composição

da comissão eleitoral.
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9. Comunicação

O intervalo maio 2019-abril  2021 corresponde a um dos períodos de trabalho

mais intenso do jornalismo da Adusp. Por um lado, pela intensificação dos ataques

ao  funcionalismo  público  em  geral,  aos  docentes  das  universidades  estaduais

paulistas em particular e às próprias instituições de ensino superior; por outro lado,

pela  deterioração  das  relações  de  trabalho  na  USP  e  avanço  do  produtivismo

acadêmico e do binômio “inovação-empreendedorismo”;  e,  a  partir  de março de

2020, com o início da pandemia de Covid-19, por todo tipo de medidas de “gestão”

impostas pela Reitoria à revelia da comunidade.

O  departamento  de  comunicação  da  Adusp  passou  a  trabalhar  quase

integralmente em home office, exceto por saídas excepcionais e pontuais do colega

Paulo Hebmüller para cobrir atividades da RAP de apoio a comunidades da região do

Butantã. 

As edições  impressas  do  Informativo  Adusp e  da  Revista  Adusp,  que  já  vinham

sendo  publicadas  esporadicamente  por  razões  de  ordem  financeira,  foram

suspensas por razões de segurança sanitária. Entre 24/4/2019 e 24/2/2020 foram

publicadas  cinco  edições  do  Informativo  Adusp:  456  a  460.  Portanto,  as  matérias

jornalísticas passaram a ser veiculadas exclusivamente no site da Adusp. 

No período foram lançadas as edições 63 e 64 da Revista Adusp, respectivamente

em novembro de 2019 e dezembro de 2020. A edição 63 corresponde ao segundo

dossiê temático sobre a questão do produtivismo acadêmico (o primeiro foi a edição

60, de maio de 2017). A edição 64 somente está disponível em formato digital (PDF).

Importante registrar que entre maio de 2019 e abril  de 2021 ocorreram diversas

reuniões  e  intensa  atividade  da  Comissão  Editorial  da  Revista  Adusp,  inclusive  a

realização de um debate sobre a conjuntura nacional no Auditório Nicolau Sevcenko

(FFLCH) em 25 de outubro de 2019.

O  departamento  produziu  ou  contribuiu  com  a  produção  e  finalização  de

centenas de textos no período — notícias curtas, matérias, reportagens, necrológios,

notas oficiais, artigos etc.

Grande parte do trabalho consistiu em cobrir a conduta do governo estadual
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paulista: suas políticas de combate à pandemia, sua relação com as universidades e a

Fapesp, o agravamento do desmonte dos institutos públicos de pesquisa, a reforma

da Previdência estadual, medidas devastadoras como o PL 529/2020 e seus reflexos

e,  mais  recentemente,  o  ataque  ao  IPT  na  forma  do  programa  “IPT  Open

Experience”. No tocante ao governo Bolsonaro, noticiamos e denunciamos o corte

de recursos, os ataques do MEC às universidades federais e as trocas de comando na

pasta.  

No  âmbito  da  USP,  as  matérias  versaram  sobre  os  mais  diferentes  assuntos,

obviamente  destacando-se,  a  partir  de  março  de  2020,  questões  diretamente

relacionadas  à  pandemia,  como  o  ensino  remoto  emergencial,  os  problemas

relacionados  aos  prazos  e  às  avaliações,  a  imposição  prematura  de  retorno  às

atividades presenciais por decisão de minúsculo grupo (GT PRAA), as mortes por

Covid-19 de funcionário(a)s e docentes da universidade. 

Outros tópicos que receberam atenção do jornalismo foram a inexorável redução

do número de docentes efetivos e a concomitante precarização da carreira docente,

via  contratação  de  docentes  temporários  e  PART;  os  problemas  do  HU  e  o

autoritarismo de sua Superintendência; questões relacionadas ao HRAC e ao curso

de Medicina da FOB; o descaso da Reitoria no tocante ao CSEB; a omissão da Reitoria

e da Poli na apuração da morte do aluno Filipe Varea Leme; a proposta do Estatuto

de Conformidade de Condutas; a utilização da LC 173/2020 pela Reitoria e Cruesp

como pretexto  para  arrochar  salários  e  benefícios  e  frear  promoções;  a  política

reitoral  de  incentivo ao  empreendedorismo e  à  “inovação”;  o  ranqueamento  na

progressão horizontal; e muitos outros.
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10. Informática

 Infraestrutura

Manutenção  periódica  e  substituição  de  componentes  quebrados  na  base

instalada de 17 computadores (12 estações de trabalho, 2 notebook e 3 servidores), 7

impressoras e toda a infraestrutura de rede da sede.

Atualizações semanais dos sistemas instalados em cada servidor e estação.

 Publicações

Edição  de  arte,  diagramação,  produção  gráfica,  orçamentos  das  seguintes

publicações:

Informativo  Adusp -  Edições  446  a  460  (quinzenalmente).  A  última  edição

impressa é de fevereiro de 2020, imediatamente antes do isolamento social, sendo

substituída provisoriamente por edições online das matérias jornalísticas.

Revista Adusp – Edições 62 a 64 e, no momento da elaboração deste relatório, a

edição 65 se encontra em produção,  com lançamento previsto para esse mês de

outubro/2021.

Organizador, calendário 2019, 2020 e 2021 (em produção) e marcador de livro  –

Criação, produção gráfica, tomada de preços.

Material de apoio às Eleições de diretoria e CR da Adusp 2019 (cartaz, edital etc.).

Suporte  às  eleições  telepresenciais  do  Andes  2020  e  realização  das  eleições

telepresenciais de diretoria e CR da Adusp em 2021.

Jornais do Comitê de Luta pela Educação sem Censura.

Outros materiais – Folders, filipetas, murais, cartazes, malas-diretas, cards, faixas.

 Internet

Atualização e manutenção do site  e  da intranet da Adusp,  criação do site do

Comitê de Luta pela Educação sem Censura e do site do Comitê contra o Estatuto de

Conformidade de Condutas (www.comite.org.br) .

Transmissão dos boletins eletrônicos.
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Divulgação  por  mass  mailing de  todas  as  atividades  da  entidade  e  clipping de

imprensa.

Criação e publicações nos perfis da Adusp nas redes sociais (facebook, instagram,

twitter e youtube).

Desenvolvimento e suporte a todas as atividades online causadas pela pandemia:

adaptação  das  estações  de  trabalho  dos  funcionários  para  acesso  remoto,

gerenciamento de contas de plataformas para reuniões remotas (Zoom e Whereby),

disponibilização de salas virtuais para atendimento jurídico dos associados, eventos

online com transmissão simultânea para o canal da Adusp no youtube e facebook

(webinários Adusp), assembleias virtuais da Adusp, consultas à comunidade docente

através de formulários online.

 Processamento de dados

Manutenção das bases de docentes, com incorporação mensal dos relatórios da

Reitoria e posterior cruzamento para sua atualização. Geração de relatórios mensais

de filiação e desfiliação.

Acompanhamento  e  geração  de  relatórios  mensais  das  estatísticas  da

universidade através das informações disponibilizadas pela universidade no portal

transparência da USP.

Manutenção das bases de tesouraria, folha de pagamento, etiquetas, listas de e-

mails de massa (sócios, não-sócios, Co, clipping, beneficiários de ações judiciais).

 Suporte ao usuário Adusp

Atendimento  a  todos  os  usuários  dos  computadores  da  Adusp  (funcionários,

diretores e visitantes).

 Atendimento a docentes

Atendimento a demandas de associados e entidades para criação e produção de

materiais impressos (cartazes, folders, cartões).
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11. Jurídico

 Número de docentes atendidos com hora marcada no plantão:

Maio/2019 a dezembro/2019 = 77 (presencial)

Janeiro/2020 a dezembro/2020 = 56 (presencial e online)

Janeiro/2021 a maio/2021 = 25 (online)

 Resumo das ações coletivas da Adusp ainda ativas (em anexo). Ajuizadas 7

ações  coletivas  entre  2019  e  2021,  além  do  acompanhamento  das  ações

anteriores. Destaque para as ações do PART e LC 173.

 Ação da URV: recolhimento da documentação para cálculos e contratação de

apoio  do  escritório  Márcio  Cammarosano  para  acompanhar  a  fase  de

cumprimento de sentença. 

 Localização  de  beneficiários  e  fechamento  de  relatório  da  distribuição  de

valores referentes à ação do Gatilho

 Reuniões  com  GT  atendimento  docente  sobre  casos  de  professores  com

problemas  com a  CERT Reuniões  com os  docentes  Eliel,  Marina  e  Walter.

Elaboração de recursos. Preparação de iniciais de Eliel e Walter.

 Ofícios  à  Reitoria:  i)  mudanças  no  sistema  Marte  sobre  a  previsão  de

aposentadoria;  ii)  requerendo  holeriths  para  ação  URV;  iii)  requerendo

nomeação para docentes com concurso homologado que não assumiram; iv)

requerendo reconsideração da posição sobre LC 173; v) esclarecimentos sobre

pagamento de 13º em valor inferior ao pago em 2019

 Reuniões  com  docentes  Ana  e  Liliana  da  ECA  que  não  foram  nomeadas

embora concursadas 

 Defesa de Prof Domingos Alves na Comissão de Ética da USP

 Avisos,  atendimentos  e  BO  em  razão  dos  golpes  sofridos  pelos  docentes

(07/2020)

 Participação  nas  reuniões  do  Coletivo  Jurídico  Nacional  do  Andes

(21/07/2020, 09/10/2020)
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 Reunião para acordo de pagamento de professores do gatilho com valores

bloqueados

 Notas  técnicas  sobre  migração  do  plano  de  saúde  FUSP,  Ead  e  trabalho

remoto; PL 529, PEC 186, estatuto de conformidades de condutas, EC 103 de

12 de novembro de 2019 – reforma da previdência; EC 49 de 06 de março de

2020  –  reforma  da  previdência  de  São  Paulo;  PEC  32;  mudanças  na

contribuição previdenciária dos aposentados; 

 Requerimentos  coletivos,  entre  eles:  pleiteando  o  direito  à  aposentadoria

especial e insalubridade; questões relativas à segurança da informação

 Regimento eleitoral da Adusp , edital de eleição e atas para registro. 

 Elaboração e apoio de matérias para publicação nos informativos e boletim

da Adusp

 Proposta de Boletim Informativo somente do Jurídico
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12. REGIONAL DE PIRACICABA

A diretoria gestão 2019-2021 foi eleita ao final do mês de maio de 2019, entre os

dias 28 e 30. As eleições de 2021 ocorreram entre os dias 25 e 27 de maio, no formato

telepresencial devido à pandemia. 

 Eleições:

 Nenhuma eleição foi realizada na subsede. A eleição para Diretoria do ANDES-

SN, realizada nos dias 3 a 6 de novembro de 2020, ocorreu no formato telepresencial

e foi organizada pela sede São Paulo.

 Assembleias:

Não ocorreram assembleias  locais.  No  dia  26  de  novembro de  2020,  a  Adusp

realizou Assembleia Geral para Debater a Progressão de Carreira, a partir da decisão

do TJSP de que a USP não deveria submeter-se a LC 173/2020. A regional Piracicaba

realizou uma reunião aberta e uma consulta3 por e-mail aos docentes filiados sobre

o  tema,  como  forma  de  preparação  para  a  assembleia  geral.  Além  da  própria

diretoria  regional  da  Adusp,  nenhum  docente  participou  da  reunião  aberta.  A

consulta foi respondida por 5 docentes. 

3 solicitamos sua manifestação sobre as prioridades da ação da Adusp junto à Reitoria, indicando aque-
las que lhe parecem mais pertinentes:
 
( ) a USP deve concluir o atual processo de progressão horizontal até o final do primeiro semestre de
2021 (e não no início de 2022);

( ) a USP deve promover todos os docentes cujo relatório tenha sido aprovado e a progressão tenha sido
recomendada pelas Comissões Locais de Avaliação, em nível de Departamento e Unidade, sem ranquea-
mento de relatórios com características muito distintas.

( ) a USP não deve suspender a contagem de tempo para aquisição de quinquênios, sexta-parte e licen-
ças-prêmio no período entre 28/5/2020 e 31/12/2021.

( ) a USP não deve suspender seus concursos (professor titular, livre-docência, ingresso na carreira) até
2022.

- 26 -



 Debates e palestras

 VII  JURA,  entre  3  de  setembro  e  1°  de  outubro  de  2019:

https://www.adusp.org.br/index.php/conj-pol/3815-jura-esalq 

 Cortes na educação e na pesquisa e as políticas do governo, com Rodrigo

Ricupero e Otaviano Helene, em 26 de setembro de 2019, no LCF. 

  Debates  previstos  para  o  início  do  ano,  sobre  o  orçamento  para  as

universidades e ciência e tecnologia e sobre o Future-se, foram suspensos

devido a  pandemia.  Com Wagner Romão,  em 17 de  março,  e  Valdemar

Sguissardi, em 2 de abril.

 No final  de abril  e início de maio,  a Adusp dá início a organização dos

Webnários, para adequar os debates ao formato virtual. 

A universidade em tempos de pandemia. Debatedores: Ana Fani e Marcelo

Zaiat. Data: 30/4/20.

Docência  e  pesquisa  na  pandemia:  balanços  e  perspectivas.

Apresentação: Rodrigo Ricupero, Michele Schultz e Annie Hsiou.

 Ditadura na USP e em Piracicaba: 50 anos do assassinato do esalqueano Luiz

Hirata, com Paulo Moruzzi e Rodrigo Molina, no dia 22 de julho de 2020. Foi

o primeiro debate da Frente em Defesa da Democracia Luiz Hirata.

 ADUSP apoiou os debates organizados pelo COMSEA e AGREMAL durante a

Semana Mundial da Alimentação: 

3/11/20: Comer o quê? Pensar e Agir sobre a alimentação no Brasil atual. Com

Patrícia Jaime (FSP/USP) e Márcia Juliana Cardoso (CPAN/Piracicaba).

5/11/20:  Produção  de  alimentos  saudáveis:  agricultura  familiar  entre

triunfos  e  bloqueios. Com  Luiz  Beduschi  (FAO/ONU)  e  Venceslau

Donizete (Cooperacra).

 VIII JURA, 29 de abril de 2021: Mesa de debate virtual sobre a história da

ABRA – Associação Brasileira de Reforma Agrária, com Osvaldo Aly Júnior

 VIII  JURA,  21  de  maio  de  2021:  Entrevista  virtual  com  Acácio  Leite,

presidente da ABRA, sobre a atualidade da Reforma Agrária.
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 Atendimento Jurídico

O atendimento  jurídico  presencial  deixou  de  ser  realizado,  devido  a  falta  de

demanda.  Com  a  pandemia,  os  atendimentos  tornaram-se  remotos,  por  via

telefônica  ou  videoconferência.  Neste  período,  houve  demanda  de  docentes  da

ESALQ  referente  ao  teto  salarial  e  à  alteração  das  alíquotas  previdenciárias

descontadas em folha, decorrente da Reforma da Previdência. 

A  Adusp  empreendeu  diversos  meios  (e-mail,  carta  e  ligação  telefônica)  para

contactar e incluir a documentação necessária dos docentes beneficiados na Ação URV.

 Contribuições ao Site da Adusp

12/9/2019:  Mobilização de docentes e estudantes da Esalq contra cortes na Capes e

CNPq.  https://www.adusp.org.br/index.php/conj-pol/3431-mobilizacao-

de-docentes-e-estudantes-da-esalq-contra-cortes-na-capes-e-cnpq.  

14/10/2019: Adusp apoia “Semana Mundial da Alimentação” na Esalq. 

https://www.adusp.org.br/index.php/universidade-defesa/448-esalq/3

466-adusp-apoia-semana-mundial-da-alimentacao-na-esalq. 

31/10/2019: Em Piracicaba, entidades representativas criam Fórum de Defesa da 

Educação. https://www.adusp.org.br/index.php/defesa-do-ensino-

publico/3479-em-piracicaba-entidades-representativas-criam-forum-

de-defesa-da-educacao. 

7/11/2019: Departamento da Esalq que arrecada mais de R$ 40 milhões anuais com 

cursos de MBA pretende tornar-se nova unidade, também denominada 

“Luiz de Queiroz”. 

https://www.adusp.org.br/index.php/defesauniv/3485-departamento-

da-esalq-que-arrecada-mais-de-r-40-milhoes-anuais-com-cursos-de-mba-

pretende-tornar-se-nova-unidade-tambem-denominada-luiz-de-queiroz. 

14/11/2019: Da Semana Mundial da Alimentação à Conferência Municipal de 

Segurança Alimentar e Nutricional de Piracicaba. 

https://www.adusp.org.br/index.php/sem-categoria/3496-da-semana-

mundial-da-alimentacao-a-conferencia-municipal-de-seguranca-
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alimentar-e-nutricional-de-piracicaba. 

15/6/2020: Na Esalq, entidades lançam “Frente de Defesa da Democracia Luiz Hirata”. 

https://www.adusp.org.br/index.php/conj-pol/3707-frente-hirata.  

7/7/2020: Frente Luiz Hirata convoca “Dia Nacional de Mobilização Fora Bolsonaro e 

Mourão”, nesta sexta-feira 10/7. 

https://www.adusp.org.br/index.php/conj-pol/3740-frente-convoca. 

20/7/2020: Nesta quarta-feira (22/7), debate promovido pela Frente Luiz Hirata 

discutirá projeto de ensino e pesquisa vinculado à “modernização do 

campo”, implantado na Esalq durante a Ditadura Militar4. 

https://www.adusp.org.br/index.php/ditadura-militar/3753-debate-

frente-hirata.  

3/9/2020: Na Esalq, Jornada Universitária em Defesa da Reforma Agrária tem início 

nesta quinta 3/9, com debate sobre conjuntura dramática do país e 

“total descaso governamental em relação às famílias agricultoras 

assentadas ou acampadas”. https://www.adusp.org.br/index.php/conj-

pol/3815-jura-esalq. 

10/9/2020: PL 529 e extinção das Casas da Agricultura e regionais da antiga CATI “são um 

golpe contra os produtores familiares, mulheres rurais e assentamentos”, 

diz manifesto assinado por 60 professores e professoras de extensão rural. 

https://www.adusp.org.br/index.php/defesauniv/3825-pl529-cati. 

2/10/2020: Núcleo da Esalq denuncia ação da Força Nacional de Segurança contra 

assentamentos do MST na Bahia. 

https://www.adusp.org.br/index.php/conj-pol/3863-esalq-mst. 

20/10/2020: Debate relembrou congressos da UNE e lutas sociais no final da 

Ditadura Militar em Piracicaba. 

https://www.adusp.org.br/index.php/conj-pol/3893-une-pira. 

3/11/2020: Evento virtual sobre Dia Mundial da Alimentação tem início hoje (3/11) 

com debate sobre Guia Alimentar Brasileiro. 

https://www.adusp.org.br/index.php/defesauniv/168-condicoes-de-

4 Pedro produziu artigo com base no debate: https://www.adusp.org.br/index.php/conj-pol/3761-esalq-dir-
mil. 
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trabalho/alimentacao/3904-flh-debate. 

3/2/2021: Concurso escolherá uma logomarca para a Frente “Luiz Hirata”, que atua na 

Esalq. https://www.adusp.org.br/index.php/defesauniv/4012-logo-esalq.

26/2/2021: Centro de Vivências da Esalq passa a chamar-se “Luiz Hirata”, em 

homenagem a agrônomo assassinado pela Ditadura Militar. 

https://www.adusp.org.br/index.php/ditadura-militar/4042-esalq-hirata. 

 Reuniões:

As reuniões da diretoria local foram realizadas semanalmente até a criação da

Frente Luiz Hirata, quando passaram a ser quinzenais.

Reuniões da Frente de Defesa da Democracia Luiz Hirata, quinzenalmente.

Reuniões para organização da VII e VIII Jornadas Universitárias em Defesa da

Reforma Agrária, junto aos grupos de pesquisa e extensão, coletivos, entidades e

organizações estudantis que organizam as Jornadas na ESALQ.

Reuniões do Fórum em Defesa da Educação de Piracicaba.

Reuniões abertas para debater a proposta de nova unidade do LES.

Reunião da Diramp em Piracicaba, no dia 26 de setembro de 2019.

Participação do Diretor Regional Paulo Eduardo Moruzzi Marques nas reuniões

da Diretoria Ampliada da ADUSP.

Participação  da  Conselheira  Eliana  Tadeu  Terci  em  reuniões  do  Conselho  de

Representantes.

Reuniões  sobre  o  espaço Eco-Social  com a  vice-presidente  da  Adealq,  Helena

Braga, com a coordenadora do USP Recicla, Ana Meira, com o prefeito do Campus,

Roberto Arruda de Souza Lima, com o representante dos professores no Conselho

Gestor, Ricardo Rodrigues, com a vice-presidente do CENA, Tsai Siu Mui. 

Reunião  com  docente  Alexandre  Percequillo,  para  tratar  da  efetivação  do

concurso para professor Titular. 

Reunião  com  o  prefeito  do  Campus  sobre  o  reconhecimento  oficial  da

denominação “Luiz Hirata” para o Centro de Vivências.

Reunião  com  docentes  para  tratar  do  Estatuto  de  Condutas.  Resultou  na
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publicação do artigo de opinião do professor Antônio Almeida no site da Adusp, em

12 de abril de 2021. https://www.adusp.org.br/index.php/demousp/4080-hist-ec.

Reunião com Movimento Tô Aqui sobre campanhas de solidariedade e combate à

fome.

 Deliberações:

Construir a Greve Nacional da Educação em Piracicaba, em 13 de agosto de 2019.

Carta de apoio ao Acampamento Marielle Vive! Diante da ameaça de despejo no

mês de agosto de 2019.

Ofício ao Diretor da ESALQ, Durval Dourado Neto, propondo reunião aberta com

a comunidade esalqueana para avaliar o impacto da medida da CAPES de suspender

o cadastro de novos bolsistas.  Realizar um Ato em frente ao Prédio Central para

entregar o Ofício, no dia 10 de setembro de 2019. 

https://www.adusp.org.br/index.php/conj-pol/3431-mobilizacao-de-

docentes-e-estudantes-da-esalq-contra-cortes-na-capes-e-cnpq   

Organizar um Fórum de Defesa da Educação de Piracicaba, com o objetivo de

articular  de  forma permanente entidades  e  ativistas  que estão participando das

mobilizações em defesa da Educação na cidade. 

https://www.adusp.org.br/index.php/defesa-do-ensino-publico/3479-

em-piracicaba-entidades-representativas-criam-forum-de-defesa-da-

educacao     

Publicar  artigo  no  Jornal  de  Piracicaba  sobre  o  papel  das  universidades  na

pandemia. Saiu na edição de domingo, no dia 26 de abril de 2019.

http://www.jpdigital.com.br/pub/jornalpiracicaba/?

numero=41423&edicao=43075#page/2 

Organizar a Frente de Defesa da Democracia  Luiz Hirata,  junto a APG-ESALQ,

CALQ, DCE e SINTUSP. O objetivo é realizar atividades em memória de Luiz Hirata,

debater a relação entre a Ditadura,  Agricultura e a ESALQ e funcionar como um

espaço de articulação entre sindicatos e entidades estudantis do campus nas lutas

em defesa das liberdades democráticas e dos direitos. 
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Criar espaço coletivo, denominado Eco-Social, em área externa e prédio vizinhos

à sede da Adusp, com envolvimento de grupos de extensão e de pesquisa, docentes e

outras associações. O objetivo é realizar atividades abertas à sociedade, como Feiras

de Produtos  Agroecológicos,  Semanas  do Meio  Ambiente  e  Cursos  de  Formação,

além de ser um espaço cultural no campus.

Analisar  as  respostas  dos  docentes  da  ESALQ  e  CENA  à  consulta  sobre  as

condições de trabalho durante a pandemia, realizada pela Adusp em julho de 2020.

https://www.adusp.org.br/files/covid/relatpesqpira.pdf. 

Participar e divulgar em conjuntos as diversas iniciativas de luta contra o PL

529/2020.

Publicar Nota de Desagravo na Gazeta de Piracicaba, em resposta a um grupo de

ex-alunos que publicaram no mesmo jornal uma nota criticando a diretoria do CALQ

por tomar posição favorável ao Impeachment de Bolsonaro.

Apoiar  Movimento  Tô  Aqui,  com  a  finalidade  de  contribuir  com  ações  de

solidariedade e combate a fome, com a perspectiva de contribuir também para o

fortalecimento da agricultura familiar, agroecológica e assentamentos da reforma

agrária.
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13. REGIONAL DE PIRASSUNUNGA

 Eleições:

ADUSP 2019 - 2021 – Diretoria e Conselho de Representantes 28 à 30/05/2019 –

Urnas foram instaladas nos departamentos do Campus.

 Assembleias:

Assembleia geral em São Paulo: participação do diretor regional professor Celso

E. Lins de Oliveira   

Assembleias  Locais:  19/10/2019,  06/04/2019 09/06/2020 Participação  do prof.

Celso E. Lins de Oliveira

Assembleia  de  Docentes  Campus  Fernando  Costa  (virtuais):  16/03/2021,

07/04/2021 Organização do prof. Celso E. Lins de Oliveira

 

 Congressos:

39° Congresso Andes – 04 à 08/02/2020 Participação do prof. Celso E.  Lins de

Oliveira  

11º CONAD Extraordinário Andes - SN  27/03/2021 e 03/04/2021 Participação do

prof. Celso E. Lins de Oliveira

 Reuniões:

Reuniões da diretoria em SP – semanais desde 01/07/2019 até o final do mandato

- Participação do prof. Celso E. Lins de Oliveira

Reunião  com  o  prefeito  do  Campus  –  com  a  participação  do  prof.  Rodrigo

Ricupero e do prof. Celso E. Lins de Oliveira - 24/04/2019

Reunião dos Docentes com a participação do Prof. Rodrigo Ricupero 24/04/2019

Reunião Preparatória para Congresso ANDES – Participação do diretor Regional

Prof. Celso E. Lins de Oliveira - 27 a 29/01/2020
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Reunião conjunta preparação para Ato 18/03 – com representantes da Adusp –

Sintusp – Caupi –  Apeoesp – Sind.  Dos Servidores Municipais  de Pirassununga e

alunos da pós-graduação.  12/03/2020

Reunião com professoras da UNIFESP – 06/10/2020, Participação do prof. Celso E.

Lins de Oliveira

Reunião Virtual – Preparação para a assembleia (campanha salarial, estatuto de

conformidade, Iamspe, eleições) - 06/04/2021 Participação do prof. Celso E. Lins de

Oliveira

Reunião virtual - funcionários com Prof. Michele 23/04/2021

 Eventos:

Roda de Conversas – Adusp – Caupi - 22/10/2019 Organização do prof. Celso E.

Lins de Oliveira

Recepção de calouros – Adusp – Caupi 02/2020 Participação do prof. Celso E. Lins

de Oliveira

Celebração  Mulheres  –  Adusp  –  Caupi  –  Sintusp (em homenagem ao dia  das

mulheres) - 09/03/2020 Participação do prof. Celso E. Lins de Oliveira

Debate na semana da Consciência Negra 12/11/2020 Participação do prof. Celso

E. Lins de Oliveira

ADUSP 31/07/2020, 19/08/2020 - Live

Evento Mesa Academia e Mulheres Negras – 18/11/2020 Organização Celso E.

Lins de Oliveira

 Manifestações:

Manifestação ADUSP  30/05/2019 – Organização Celso E. Lins de Oliveira
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14. Regional Ribeirão Preto

A partir de março de 2020 as atividades presenciais na sede da Adusp Regional

Ribeirão  Preto,  seguindo orientações  da  USP,  foram suspensas.  Os  atendimentos

aos/as docentes estão sendo realizados virtualmente desde o início da pandemia até

a presente data do fechamento deste relatório.

 Eleições Realizadas no Campus de Ribeirão Preto

Diretoria da Adusp – Gestão 2019/21

Para concorrer à Diretoria inscreveram-se duas chapas. Chapa 1: “Em defesa da

universidade pública, dos direitos sociais e da democracia” e Chapa 2: “Unidade e

democracia: renova Adusp”. A eleição foi realizada nos dias 28, 29 e 30 de maio de

2019. Urnas foram instaladas nas Unidades do Campus da USP de Ribeirão Preto e na

Subsede Regional. A Chapa 1 venceu as eleições. Candidatos eleitos pela Chapa 1:

Prof. Dr. José Marcelino de Rezende de Pinto – Diretor Regional e Profa. Dra. Annie

Schmaltz  Hsiou  –  2ª  Vice-Presidente,  ambos  docentes  da  Faculdade  de  Filosofia,

Ciências e Letras de Ribeirão Preto – USP.

Conselho de Representantes Adusp – Mandato até maio de 2021

As eleições foram realizadas nos dias 28, 29 e 30 de maio de 2019 nas seguintes

unidades  do Campus da  USP de Ribeirão  Preto  sendo eleitos/as  os/as  seguintes

candidatos/as:

Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto

Titular – Profa. Dra. Adriana Katia Corrêa

Suplente – Prof. Dr. Luiz Jorge Pedrão

Faculdade de Filosofia Ciência e Letras de Ribeirão Preto

Titular: Profa. Dra. Patrícia Ferreira Monticelli

Suplente: Profa. Dra. Teise de Oliveira Guaranha Garcia

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto

Suplente: Profa. Dra. Katiuchia Uzzun Sales
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 Representação da Adusp Regional no Conselho Municipal do Meio 

Ambiente de Ribeirão Preto – COMDEMA

A Adusp Regional tem mantido sua participação no Conselho Municipal do Meio

Ambiente de Ribeirão Preto. Desde de 26 de agosto de 2016.

Representação no Biênio – 2018/20

De acordo com o Edital de Chamamento publicado no Diário Oficial do Município

de Ribeirão  Preto,  ano 46,  número 10429 de  17/abril/2018,  páginas  8  e  9  foram

indicados, por unanimidade, para representarem a Adusp junto ao COMDEMA no

biênio de 2018/2020 o Prof. Dr. Marcelo Pereira (Titular) e a Profa. Dra. Elisabeth

Spinelli de Oliveira (Suplente), ambos docentes da Faculdade de Filosofia, Ciências e

Letras de Ribeirão Preto–USP.

Representação no Biênio – 2020/2022

De acordo com o Edital de Chamamento publicado no Diário Oficial do Município

de Ribeirão Preto,  nº  48/10938 de 20/maio/2020,  página 1,  foram indicados,  por

unanimidade,  para  representarem  a  Adusp  junto  ao  COMDEMA  no  biênio  de

2020/2022 o Prof. Dr. Marcelo Pereira (Titular) e a Profa. Dra. Elisabeth Spinelli de

Oliveira (Suplente), ambos docentes da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de

Ribeirão Preto–USP.

 Representação da Adusp Regional no Conselho Municipal do Direito da 

Mulher de Ribeirão Preto – CMDM

Conforme resolução  de 02/2020 de  11  de  novembro de 2020 que convocou a

Eleição para escolha dos membros da sociedade civil para o Conselho Municipal dos

Direitos da Mulher de Ribeirão Preto foram eleitas as Professoras Doutoras  Annie

Schmaltz  Hsiou  (Titular)  e  Patrícia  Ferreira  Monticelli  (Suplente) para

representarem a Adusp Seção Sindical no Conselho Municipal do Direito da Mulher

(CMDM)

- 36 -



 Reuniões do Conselho de Representantes da ADUSP Regional Ribeirão 

Preto

As  reuniões  são  ampliadas,  contando  com  a  presença  de  docentes  que  já

cumpriram mandato no cargo de Diretor Regional, no Conselho de Representantes

e/ou docentes interessados/as. Mantemos uma lista de discussão via e-mails e uma

via  whatsapp que possibilitam espaços para discussões de diversos temas entre os

membros do Conselho Regional de Ribeirão Preto. No período do presente relatório

foram realizadas reuniões do Conselho Regional nas datas seguintes:

2/agosto/2019 – Ato Público com estudantes e funcionários no dia 13 de agosto de

2019,  Reforma  da  Previdência  e  Levantamento  das  demandas  das/os

docentes do Campus da USP de Ribeirão Preto.

23/agosto/2019 – Levantamento das demandas das/os docentes do Campus da USP

de Ribeirão Preto e Cronograma de debates no Campus até o final do ano

de 2019.

13/setembro/2019 –  Fechamento  do questionário  aos/às  docentes  do  Campus de

Ribeirão  Preto,  Greve  Internacional  do  Clima  (20/9)  e  Estatuto  de

conformidade de condutas da USP.

11/outubro/2019 – Análise e discussão sobre as planilhas da CODAGE-USP número 43,

Discussão sobre a decisão da Diretoria da Adusp que suspendeu atividade

programada pelo Conselho Editorial da Revista Adusp (inclusão a pedido

da Profa. Dra. Vera Navarro, membro do Conselho Editorial).

30/outubro/2019 – Reunião presidente da Adusp.

8/novembro/2019 –  Análise  e  discussão  sobre  as  planilhas  da  CODAGE-USP  –

número 43 e Dia Nacional da Consciência Negra.

11/dezembro/2019 – Balanço das atividades e confraternização.

3/junho/2020 – Reunião Virtual: Representação no COMDEMA (Biênio-2020/2022) e

Compartilhar  impressões  sobre  esse  período  da  pandemia  na  USP  e

debater encaminhamentos.
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12/abril/2021 – Reunião Virtual:  Balanço da situação das unidades do Campus e

Participação  nas  ações  da  Frente  dos  Servidores  Públicos  de  RP  -

Campanha de Solidariedade Ativa

 Reuniões Extras

10/maio/2019 – Reunião preparatória para o ato público em 15 de maio de 2019.

21/maio/2019 – Reunião preparatória para eleições da Adusp – Biênio 19/21.

22/maio/2019 – Reunião de avaliação do ato público realizado no dia 15 de maio de

2019 e organização para o ato público no dia 30 de maio de 2019.

31/maio/2019 – Apuração das Eleições da Adusp – Biênio 2019/2021.

23/julho/2019 –  Reunião  Aberta  preparatória  para  o  Ato  Público:  “Paralisação

Nacional  em  Defesa  da  Educação,  Previdência  Social  e  por  mais

Empregos” em 13 de agosto de 2019.

5/agosto/2019 –  Reunião  Aberta  preparatória  para  o  Ato  Público:  “Paralisação

Nacional  em  Defesa  da  Educação,  Previdência  Social  e  por  mais

Empregos” em 13 de agosto de 2019.

21/novembro/2019 –  Reunião  com  as  entidades  representativas  do  Campus de

Ribeirão  Preto  (Adusp,  APGRP,  DCE  e  Sintusp)  para  discussão  da

Mobilidade no Campus de Ribeirão Preto.

2/dezembro/2019 –  Redigir  documento  a  ser  entregue  na  reunião  do  Conselho

Gestor em 4 de dezembro de 2019.

3/dezembro/2019 –  Reunião  das  entidades  representativas  com  a  Prefeita  do

Campus e  o  Presidente  do  Conselho  Gestor  do  Campus  da  USP  de

Ribeirão Preto.

10/dezembro/2019 –  Avaliação  da  Reunião  das  entidades  representativas  com  a

Prefeita do Campus e o Presidente do Conselho Gestor do Campus da USP

de Ribeirão Preto.

12/março/2020 – Reunião com as entidades representativas do Campus de Ribeirão

Preto (Adusp, APGRP, DCE e Sintusp) para discussão da Mobilidade no

Campus de Ribeirão Preto.
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3/março/2021 – Reunião virtual com as entidades representativas do Campus de

Ribeirão Preto (Adusp, APG-RP, DCE e Sintusp) para discutir a possível

base fixa da Polícia Militar no Campus da USP de Ribeirão Preto-SP.

 Apoio e Participações da Regional em Eventos

Reuniões semanais  – Frente de Defesa dos Servidores Públicos de Ribeirão Preto.

Representantes da Adusp: Profa. Dra. Annie Schmaltz Hsiou e Profa. Dra.

Elisabeth Spinelli de Oliveira.

15/maio/2019 – Ato em Defesa da Educação Pública.

30/maio/2019 – 2º Ato em Defesa da Educação Pública.

14/junho/2019 – Greve Geral.

13/agosto/2019  –  Ato  Público:  “Paralisação  Nacional  em  Defesa  da  Educação,

Previdência Social e por mais Empregos”.

12/março/2020 – Evento: 8M – na USP-RP” – Palestra: “Desafios do Transfeminismo

na Universidade” – Profa. Dra. Gabrielle Weber.

 Eventos Realizados pela Adusp Regional Ribeirão Preto

10  e  11/abril/2019  –  A  Diretoria  de  SP  visita  o  Campus  de  Ribeirão  Preto  para

debater a situação da USP e as perspectivas dos docentes em 2019.

11/abril/2019 –  Palestra:  “Reforma  da  Previdência  do  governo  Bolsonaro  e  o

impacto  sobre  os  docentes  da  USP”  –  Dra.  Lara  Lorena  –  Assessora

Jurídica da Adusp.

25/abril/2019 – Reforma da Previdência, Situação financeira e seus desdobramentos

e avaliação docente.

25/setembro/2019 –  Palestra:  “Aposentadoria  dos  servidores  públicos:  o  texto

aprovado na Câmara dos Deputados e a discussão no Senado” – Dra. Julia

Lenzi Silva.

9/outubro/2019 – Palestra: “Evidências de ataque à Ciência e Tecnologia públicas no

país” – Prof. Dr. César Augusto Minto.
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29/outubro/2019  –  Palestra:  “Privatização  da  Educação  Superior  no  Brasil  e

Desmonte da Rede Pública” – Prof. Dr. Lalo Watanabe Minto.

19/novembro/2019 – Palestra: “Mulheres na Universidade” – Profa. Titular Márcia

Cristina Bernardes Barbosa.

 Informática na Regional

Na  Sede  Regional  dispomos  de  três  micros  computadores,  um notebook,  um

servidor,  duas  impressoras  e  um “access  point”  para  os  frequentadores  da  Sede

Regional terem acesso à rede “wireless” fornecida pela USP. Todos os computadores

operam com Sistema Linux. Nos equipamentos são realizados manutenção e reparos

e todas as estações de trabalho recebem atualizações e gerenciamentos. Cópias de

segurança  dos  arquivos  são  feitas  periodicamente.  São  realizadas  confecções  de

materiais de divulgação e gerenciamentos das listas de emails e whatsapp.
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 Atendimento Jurídico da Regional Ribeirão Preto

Os plantões  da Assessoria  Jurídica da Adusp são realizados semanalmente,  às

quartas-feiras, das 10 às 14 horas, pela Dra. Ana Cristina Nassif Karam Oliveira. A

partir  do  mês  de  março  de  2020  os  atendimentos  jurídicos  foram  realizados

virtualmente.

Atendimentos Jurídicos:

2019 2020 2021

Maio - 2 Janeiro - 6 Janeiro - 3

Junho - 5 Fevereiro - 8 Fevereiro - 5

Julho - 6 Março - 5 Março - 4

Agosto - 7 Abril - 3 Abril - 3

Setembro - 6 Maio - 2

Outubro - 7 Junho - 22

Novembro - 5 Julho - 8

Dezembro - 6 Agosto - 3

Setembro - 2

Outubro - 7

Novembro - 9

Dezembro - 3
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15. TESOURARIA 

 Relatório Financeiro da Adusp (Período Agosto/19 a Junho/21)5

As receitas da Adusp entre o segundo semestre de 2019 e o final do primeiro

semestre de 2021 praticamente se mantiveram.

Permanecemos  com  uma  política  de  economia  e  de  contenção maior  das

despesas em todos os departamentos da entidade.

As despesas da entidade, por sua vez, diminuíram na pandemia em especial pela

suspensão das publicações impressas e das atividades presenciais, tanto da Adusp,

como do Andes.  O trabalho em home office também diminuiu todas as despesas

básicas e diárias  das sedes da Adusp. Contudo, gastos importantes como salários,

impostos, assessorias entre outros se mantiveram no mesmo patamar. Além disso,

tivemos  as  despesas  com  as  eleições  telepresenciais da  Diretoria,  CR  e  CR

complementar, respectivamente em maio e junho/21

Essa economia favoreceu a recomposição do fundo de reserva da entidade. Essa

recomposição  também contou com um aporte  importante,  fruto das doações  de

0,5% da(o)s beneficiária(o)s da ação do  gatilho que ainda não tinham recebido os

recursos. Para tanto, foi feito um sistema de busca especial para localizar herdeiros.

Assim, em que pese a queda nos rendimentos financeiros do fundo de reserva,

dada a  queda pela  baixa das taxas de juros,  o saldo total  das reservas da Adusp

(aplicações  +  contas  bancárias  +  caixas  das  sedes)  que  em  junho/19  era  de

R$ 678.166,88 passou para R$ 1.060.797,39 em junho/21.

5 Este relatório financeiro foi aprovado em reunião extraordinária do Conselho de Representantes da
Adusp em 06 de outubro de 2021.
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Por fim, vale ressaltar que haverá um aumento de gastos no retorno presencial

ao trabalho, seja pela retomada de gastos que não estamos tendo no momento, seja

pelo  aumento  dos  preços  de  vários  produtos  e  serviços e  pela  necessidade  de

adequações  de  infraestrutura  nas  sedes  da  capital  e  interior  para  garantia  de

retorno seguro.

Daí a importância de manter a política de contenção dos gastos da entidade e de

se desenvolver uma campanha de filiação.

São Paulo, Junho de 2021.

Rodrigo Ricupero Michele Schultz Ramos

Presidente da Adusp Presidenta da Adusp

Mandato 19/21 Mandato 21/23
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Tabela 1 – Receitas e despesas totais (R$)

A coluna 1 indica a receita bruta, isto é, a contribuição mensal dos associados,

incluindo as doações recebidas da RAP (Rede de Apoio Popular, em parceria com

Coletivo Butantã na Luta, Sintusp e DCE).

A coluna 2 indica as contribuições que recebemos para a RAP (Rede de Apoio).

A coluna 3 é a saída dos valores para as compras da RAP.

Vale  lembrar  que  as  doações  do  RAP  tiveram  início  em  Abril/20  e  a  Adusp

disponibilizou  apenas  uma  de  suas  contas  correntes  do  Banco  do  Brasil  para

viabilizar as doações recebidas (dinheiro, /depósitos e PIX) e fazer os repasses para

compras de cestas básica, marmitas, ovos, máscaras, produtos de higiene etc. Estes

valores foram devidamente descontados do montante de entrada e saída do caixa

total da Adusp. A Adusp fornece semanalmente um balanço de entradas e saídas

para a coordenação da RAP.

A coluna 4 são os repasses feitos ao Andes/SN deliberados em Congresso (20% da

contribuição bruta da Adusp).

A coluna 5 é a receita líquida da Adusp, que é a contribuição da(o)s associada(o)s

(receita bruta) menos o repasse do Andes/SN.

A coluna 6 são as despesas mensais totais da entidade.

A coluna 7 é a evolução do saldo total medido entre as entradas e as saídas.

A coluna 8 é o saldo dos fundos de reserva da Adusp.
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Tabela 2 – Despesas totais (R$)

A tabela ao lado relaciona os itens que montam as “despesas totais” conforme

as rubricas explicativas abaixo.

Rubricas:

2.1 – Despesas de salários mensais, 13º salário, férias, benefícios (vale-transporte

e  vale-refeição)  e  eventuais  empréstimos  consignados.  Os  valores  mais

elevados  respondem pelo  13º  salário  e  meses  de  férias  com antecipação

salarial (meses de junho e dezembro).

2.2 –  Despesas  de  assessorias  (jurídica  SP/RP/URV/gatilho),  contábil  e  de

imprensa).

2.3 – Encargos trabalhistas e terceirizados (INSS, PIS, IR, FGTS).

2.4 – Despesas de infraestrutura em geral. No mês de maio/21 houve gastos com

as eleições  telepresenciais para Diretoria e CR da Adusp e, em  junho/21,

novamente para o CR.

2.5  –  Não  houve  no  período,  refere-se  a  material  permanente.  Compra  de

notebook,  impressora  e  equipamentos  de  uso  diário  estão  listados  em

material de informática.

2.6  –  Comunicação  e  Imprensa.  Nos  meses  de  valores  elevados,  as  despesas

referem-se  a  confecção  de  Revista  Adusp  (impressão,  matérias  pagas  e

distribuição), confecção e distribuição de brindes de final de ano. Durante a

pandemia, entre março/20 e junho/21, as publicações foram eletrônicas,

portanto não houve gasto com impressões de materiais.

2.7 – A Adusp sediou o 39º Congresso do Andes/SN em Fevereiro/20 e adiantamos as

despesas totais (jan/fev/20) e, após o Congresso, foi feita a prestação de contas

e a Adusp foi reembolsada, conforme discriminado na tabela 3 abaixo. Nos

meses de março/abril/maio/20 foi pago o rateio do Congresso do Andes/SN.

Devido  à pandemia  as  reuniões  do  Andes  foram  todas  telepresenciais,  de

março/20 a junho/21, portanto não houve gastos com passagens,  hotéis  e

diárias.  Em  novembro/20  houve  gasto  com  as  eleições  telepresenciais do

- 47 -



Andes/SN.

2.8 – Despesas com outros eventos ocasionais e doações como, por exemplo, festa

de confraternização de final de ano (out/nov e dez/19), 

2.9 – Fundos Andes estatutário (contribuição regular compulsória deliberada em

Congresso);

2.10  –  Os  gastos  com  campanhas  salariais  entre  maio/19  e  junho/21  foram

pequenos, incluindo o período da pandemia em que foi feita campanha de

data base digital. Em maio/21 foi pago rateio de outdors da Frente Paulista

em Defesa dos Serviços Públicos

Última coluna: total das despesas que compõem a coluna 5 da tabela anterior.

Tabela 4 – Doações e empréstimos (R$)

Conforme decisão antiga do Conselho de Representantes (CR) da Adusp, a Diretoria

tem delegação para autorizar doações, que não ultrapassem o valor de R$ 400,00, para

eventos  de  entidades  com as  quais  temos  afinidades  nas  pautas  que  defendemos.

Empréstimos ou doações superiores demandam aprovação do CR e/ou de assembleias

gerais. A Tabela 4, a seguir, arrola todas as doações feitas no período considerado.
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O empréstimo concedido para a Adunesp em Março/17, no valor de 30 mil reais

em 30 parcelas foi quitado em Dezembro/20, conforme a Tabela 5 abaixo.
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ANEXO

Lista de processos judiciais promovidos 

pelo departamento jurídico da Adusp no período
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19/08/2021 Astrea

https://astreasoftware.appspot.com/#/report/caseList/list/%5B5263705400541184,https:~2F~2Fapp.astrea.net.br~2F,5449514646765568%5D 1/9

Lara Lorena Ferreira Sociedade de

Advogados

lara@laralorena.adv.br

Contato: 1138682729

Rua Turiassu 127 cj 42/43 São Paulo SP
CNPJ 11.781.772/0001-24

Lista de processos e casos

Cliente: ADUSP - Associação dos Docentes da Universidade

de São Paulo (Autor.: )

Pasta: 655

Número: 1100914-85.2019.8.26.0100

Título: ACP - CLÁUSULAS CONTRATO PLANO DE SAUDE DOCENTES

Juízo: central civel

Ação: ACP - CLÁUSULAS CONTRATO PLANO DE SAUDE DOCENTES

Valor da causa: R$ 50.000,00

Valor da

condenação:

R$ 0,00

Status: Ativo 1º Grau

Distribuição: 09/10/2019

Cliente: Associação dos Docentes da Universidade de São

Paulo - Adusp (Requerente)

Pasta: 678

Número: 10324943820208260053

Título: ACP - Progressão e LC 173 - ADUSP

Juízo: 10ª Vara de Fazenda Pública - Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

Ação: Utilização de bens públicos

Valor da causa: R$ 10.000,00

Valor da

condenação:

R$ 0,00

Status: Ativo 1º Grau

Cliente: ADUSP - Associação dos Docentes da Universidade

de São Paulo (Requerente)

Pasta: 428

Número: 1011905-69.2013.8.26.0053



19/08/2021 Astrea

https://astreasoftware.appspot.com/#/report/caseList/list/%5B5263705400541184,https:~2F~2Fapp.astrea.net.br~2F,5449514646765568%5D 2/9

Título: ACP Ambiental - EACH

Juízo: 2ª Vara de Fazenda Pública - Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

Ação: ACP

Objeto: ACP quanto às questões ambientais da EACH 

Assistente

Observação: agravo 21359401520148260000

Valor da causa: R$ 100.000,00

Valor da

condenação:

R$ 0,00

Status: Ativo 2º Grau

Cliente: ADUSP - Associação dos Docentes da Universidade

de São Paulo (Requerente)

Pasta: 682

Número: 1034962-72.2020.8.26.0053

Título: ACP Concursos LC 173 - ADUSP

Juízo: 9ª Vara de Fazenda Pública - Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

Ação: Ensino Superior

Valor da causa: R$ 10.000,00

Valor da

condenação:

R$ 0,00

Status: Ativo 1º Grau

Cliente: Associação dos Docentes da USP-ADUSP/S.SIND,

Seção Sindical do Sindicato Nacional dos Docentes

de Ensino Superior/Andes (Requerente)

Pasta: 656

Número: 10567524920198260053

Título: ACP PART ADUSP

Juízo: 9ª Vara de Fazenda Pública - Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

Ação: Ensino Superior

Valor da causa: R$ 10.000,00

Valor da

condenação:

R$ 0,00

Status: Ativo 1º Grau



19/08/2021 Astrea

https://astreasoftware.appspot.com/#/report/caseList/list/%5B5263705400541184,https:~2F~2Fapp.astrea.net.br~2F,5449514646765568%5D 3/9

Cliente: Associação dos Docentes da Universidade de São

Paulo - Adusp (Requerente)

Pasta: 663

Número: 10712029420198260053

Título: ACP Teto - Adusp x USP

Juízo: 1ª Vara de Fazenda Pública - Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

Ação: Ensino Superior

Valor da causa: R$ 50.000,00

Valor da

condenação:

R$ 0,00

Status: Ativo 1º Grau

Cliente: ADUSP - Associação dos Docentes da Universidade

de São Paulo (Interessado)

Pasta: 668

Número: adi 6257

Título: ADUSP - Associação dos Docentes da Universidade de São Paulo

Ação: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Servidor

Público Civil | Sistema Remuneratório e Benefícios | Teto Salarial

Valor da causa: R$ 0,00

Valor da

condenação:

R$ 0,00

Status: Ativo 1º Grau

Distribuição: 18/11/2019

Cliente: ADUSP - Associação dos Docentes da Universidade

de São Pauloa (Requerente)

Pasta: 366

Número: 0021141-62.2013.8.26.0053

Título: ADUSP - Associação dos Docentes da Universidade de São Paulo

Juízo: 5ª Vara de Fazenda Pública - Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

Ação: Repetição de indébito

Valor da causa: R$ 50.000,00

Valor da

condenação:

R$ 0,00

Status: Ativo



19/08/2021 Astrea

https://astreasoftware.appspot.com/#/report/caseList/list/%5B5263705400541184,https:~2F~2Fapp.astrea.net.br~2F,5449514646765568%5D 4/9

Cliente: ADUSP - Associação dos Docentes da Universidade

de São Paulo (Agravante)

Pasta: 678

Número: 2188489-55.2021.8.26.0000

Título: ADUSP - Associação dos Docentes da Universidade de São Paulo X Universidade

de São Paulo

Juízo: 6ª câmara de direito público Tribunal de Justiça de São Paulo

Valor da causa: R$ 0,00

Valor da

condenação:

R$ 0,00

Status: Ativo 2º Grau

Distribuição: 12/08/2021

Cliente: ADUSP - Associação dos Docentes da Universidade

de São Paulo (Autor)

Pasta: 728

Número: 1031970-07.2021.8.26.0053

Título: ADUSP - Associação dos Docentes da Universidade de São Paulo X Universidade

de São Paulo

Juízo: 7ª Fazenda Pública São Paulo

Ação: Ação Civil Pública

Objeto: Progressão para livre docente

Valor da causa: R$ 10.000,00

Valor da

condenação:

R$ 0,00

Status: Ativo 1º Grau

Distribuição: 27/05/2021

Cliente: ASSOC.DOS DOCENTES DA UNIV.DE SAO PAULO

SECAO SINDICAL (Recorrente)

Pasta: 357

Número: 00028008520138260053

Título: ASSOC.DOS DOCENTES DA UNIV.DE SAO PAULO SECAO SINDICAL x OS MESMOS

Juízo: 5ª Vara de Fazenda Pública - Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes Fórum Hely

Lopes Meirelles

Ação: Ação Civil Pública

Objeto: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO, Servidor

Público Civil, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão, Índice da URV Lei



19/08/2021 Astrea

https://astreasoftware.appspot.com/#/report/caseList/list/%5B5263705400541184,https:~2F~2Fapp.astrea.net.br~2F,5449514646765568%5D 5/9

8.880/1994.

Observação: No STF: ARE 1199369

Valor da causa: R$ 0,00

Valor da

condenação:

R$ 0,00

Status: Ativo Superior

Cliente: Associação dos Docentes da Universidade de São

Paulo - Adusp (Agravante)

Pasta: 679

Número: 2186553-29.2020.8.26.0000

Título: Agravo de Instrumento - ACP LC 173 - quinquenios - ADUSP

Juízo: Comarca de São Paulo / Foro Fazenda Pública / Acidente Trabalho / 8ª Vara de

Fazenda Pública

Ação: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO-Servidor

Público Civil-Tempo de Serviço

Valor da causa: R$ 10.000,00

Valor da

condenação:

R$ 0,00

Status: Ativo 2º Grau

Clientes: ADUSP - Associação dos Docentes da Universidade

de São Paulo (Interessado), ADUNESP - SS -

Associação dos Docentes da Universidade Paulista

Estadual "Júlio de Mesquita Filho". (Interessado)

Pasta: 666

Número: 2275735-60.2019.8.26.0000

Título: Amicus Curiae Ação Apeoesp - Adusp + Adunesp

Juízo: Órgão Especial

Ação: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Controle

de Constitucionalidade - Processo Legislativo

Objeto: MSC APeoesp e outras entidades como amicus curiae (Adunesp e Adusp) contra o

tramite da PEC da reforma da previdencia no Estado de São paulo

Valor da causa: R$ 1.000,00

Valor da

condenação:

R$ 0,00

Status: Ativo 1º Grau
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Cliente: Associação dos Docentes da Universidade de São

Paulo - ADUP/ Seção Sindical (Requerente)

Pasta: 420

Número: 1010059-17.2013.8.26.0053

Título: Associação dos Docentes da Universidade de São Paulo - ADUP/ Seção Sindical

Juízo: 8ª Vara de Fazenda Pública - Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

Ação: Pagamento Atrasado / Correção Monetária

Objeto: Prêmio excelência

Valor da causa: R$ 50.000,00

Valor da

condenação:

R$ 0,00

Status: Ativo

Cliente: Associação dos Docentes da Universidade de São

Paulo - ADUP/ Seção Sindical (Requerente)

Pasta: 420

Número: 10100591720138260053

Título: Associação dos Docentes da Universidade de São Paulo - ADUP/ Seção Sindical

Juízo: 8ª Vara de Fazenda Pública - Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

Ação: Pagamento Atrasado / Correção Monetária

Valor da causa: R$ 50.000,00

Valor da

condenação:

R$ 0,00

Status: Ativo 1º Grau

Cliente: Associação dos Docentes da Universidade de São

Paulo - Adusp/seção Sindical (Requerente)

Número: 0121043-32.2006.8.26.0053

Título: Associação dos Docentes da Universidade de São Paulo - Adusp/seção Sindical

Juízo: 5ª Vara de Fazenda Pública - Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

Valor da causa: R$ 1.000,00

Valor da

condenação:

R$ 0,00

Status: Ativo
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Cliente: Adusp Associação dos Docentes da Universidade de

São Paulo Adusp (Requerente)

Pasta: 357

Número: 00347076820198260053

Título: Cumprimento de Sentença ADUSP URV

Juízo: 5ª Vara de Fazenda Pública - Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

Ação: Pagamento Atrasado / Correção Monetária

Valor da causa: R$ 0,00

Valor da

condenação:

R$ 0,00

Status: Ativo 1º Grau

Cliente: ADUSP - Associação dos Docentes da Universidade

de São Paulo (Requerente)

Pasta: 468

Número: 1002501-23.2015.8.26.0053

Título: Incorporação RDIDP - ADUSP

Juízo: 11ª Vara de Fazenda Pública - Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

Ação: Irredutibilidade de Vencimentos

Objeto: Resolução 4224

Valor da causa: R$ 50.000,00

Valor da

condenação:

R$ 0,00

Status: Ativo

Cliente: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD

DIRETORIO NACIONAL (Requerente)

Número: adi6257

Título: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONAL

Ação: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Servidor

Público Civil | Sistema Remuneratório e Benefícios | Teto Salarial

Valor da causa: R$ 0,00

Valor da

condenação:

R$ 0,00

Status: Ativo 1º Grau

Distribuição: 18/11/2019
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Total: 21

Cliente: Sindicato Nacional dos Docentes de Ensino

Superior - Andes (Requerente)

Pasta: 424

Número: 1010409-05.2013.8.26.0053

Título: Sindicato Nacional dos Docentes de Ensino Superior - Andes

Juízo: 13ª Vara de Fazenda Pública - Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

Ação: Repetição de indébito

Objeto: Repetição de indébito - suspensão e devolução de IR sobre o 1/3 de férias

Valor da causa: R$ 50.000,00

Valor da

condenação:

R$ 0,00

Status: Ativo 2º Grau

Cliente: Adusp Associação dos Docentes da Universidade de

São Paulo Adusp (Requerente)

Pasta: 357

Número: 0002800-85.2013.8.26.0053

Título: URV ADUSP

Ação: Pagamento Atrasado / Correção Monetária

Objeto: URV

Observação: TRANSITO EM JULGADO EM 15/06/2019

Valor da causa: R$ 0,00

Valor da

condenação:

R$ 0,00

Status: Ativo 2º Grau
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