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Associação de Docentes da Universidade Estadual de Campinas

Reunidos em assembleia nesta quinta-feira, 11, os pro-
fessores da Unicamp decidiram por unanimidade aceitar 
a proposta de reposição salarial formalizada pelo Cruesp 
na terça-feira, 9, e aceitar também o complemento, de 
7,6%, no abono de 21% já concedido pela Reitoria da 
universidade no mês passado.  Os professores também 
decidiram manter a mobilização e assembleia permanen-
te, até o desfecho das negociações que ainda estão em 
curso nas outras universidades estaduais paulistas e entre 
os funcionários técnico-administrativos da Unicamp.

A assembleia decidiu ainda encaminhar moção ao 
Conselho Universitário (Co) da USP (leia ao lado) 
conclamando seus integrantes a aprovarem a propos-
ta de abono salarial de 28,6% para todos os servidores 
técnico-administrativos e professores, conforme foi 
sugerido pelo TRT (Tribunal Regional do Trabalho) e 
já acatado pelos reitores da Unicamp e da Unesp.

OS REAJUSTES
Além do reajuste de 5, 2%, parcelado em duas 

vezes (veja quadro ao lado), o Cruesp propôs um 
abono de 28,6%, equivalente a retroatividade a 
maio – data base do dissídio das categorias. 

A proposta do reajuste foi aceita pelos reitores e pe-
los representantes do Fórum das Seis. A do abono foi 
aceita pelo Fórum e pelos reitores da Unicamp, José 
Tadeu Jorge, e da Unesp, Marilza Vieira Cunha Rudge. 
O reitor da USP, Marco Antonio Zago, condicionou 
a concessão do abono à decisão do Conselho Univer-
sitário, que se reunirá na próxima terça-feira, 16.

Como a Unicamp já havia antecipado abono de 
21%, em agosto, deverá agora complementá-lo 
com 7,6%, sete dias após receber da ADunicamp 
a oficialização da aceitação da proposta, decidida 
na assembleia desta quinta-feira. 

Por uma Universidade Pública, gratuita e de qualidade

Professores aceitam propostas de 
reajuste, mas mantêm estado de greve

Greve 2014

- Reajuste de 5,2% em duas vezes, com  a primeira 
parcela (2,57%) em outubro e a segunda (2,57%) 
em janeiro.
- Manutenção da data-base em 1º de maio com 
abono salarial correspondente a 28,60% do salário 
nominal de cada servidor em maio de 2014.

Reajuste - 2014
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A partir de propostas encaminhadas e 
debatidas em nossa assembleia do dia 4 de 
setembro, a ADunicamp começa a preparar 
um Boletim Especial para discutir a decisão 
do Conselho Universitário (Consu) que, 
na reunião de 5 de agosto, decidiu manter 
o título Doutor Honoris Causa ao ex-
ministro da Educação no período da 
Ditadura Militar, Jarbas Passarinho.

O Boletim Especial trará artigos, 
entrevistas e textos sobre as implicações 
da decisão do Consu. 

E, para isso, a ADunicamp convida os 
professores interessados em participar 
a enviar seus textos e sugestões para os 

jornalistas responsáveis pela edição do 
boletim (sanmartin@adunicamp.org.br 
e fernando@adunicamp.org.br), até o 
próximo dia 3 de outubro.  

Como se sabe, a Unicamp decidiu manter 
a honraria ao ex-ministro na reunião do 
Consu do dia 5 de agosto. A moção que 
pedia a suspensão do título foi apresentada 
ao Consu por congregações de quatro 
unidades de ensino e dependia de 50 votos 
favoráveis - número equivalente a dois terços 
do total de 75 integrantes do conselho - mas 
obteve 49. Portanto, não foi aprovada por 
apenas um voto. Dez integrantes votaram 
contra a moção e dez se abstiveram.

Participe do Boletim Especial que 
vai discutir título concedido  pela 

Unicamp a Jarbas Passarinho

O Grupo de Trabalho responsável 
pela Revisão do Estatuto da Unicamp 
informou que o prazo para o envio, 
por parte da comunidade acadêmica, de 
sugestões e propostas para a discussão da 
minuta do novo texto do Estatuto – antes 
marcado para o dia 30 de setembro – foi 
prorrogado para 30 de outubro.

A diretoria da ADunicamp lembra que, 
na assembleia realizada em 31/07, foi 
proposta a ampliação da participação dos 

docentes no debate, a partir de discussões 
em nosso Comitê de Mobilização e Ética.

Solicitamos aos docentes interessados 
em participar dessa discussão paralela, 
para avaliação dos tópicos em pauta 
e eventual proposta de questões a 
serem discutidas etc., manifestem seu 
interesse, fornecendo nome, unidade 
da Unicamp e e-mail de contato à 
nossa seção de projetos especiais (a/c 
de Rose - rose@adunicamp.org.br).

Para conhecer a proposta de minuta para o novo estatuto acesse:  
http://www.reitoria.unicamp.br/estatuto/estatuto.php

Contribua com os debates para a 
Revisão do Estatuto da Unicamp


