
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
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Reunidos em assembleia nesta terça-feira, 23, 
os professores da Unicamp decidiram por una-
nimidade encerrar o estado de greve e suspen-
der a assembleia permanente. Os professores 
decidiram ainda continuar a luta junto à Assem-
bleia Legislativa e ao Governo do Estado, por 
mais verbas para a educação e para as universi-
dades estaduais paulistas. 

Embora a greve dos professores estivesse 
suspensa, desde 31 de julho quando a reitoria 
ofereceu um abono de 21%, as mobilizações 
vinham sendo mantidas à espera da retomada 
das negociações salariais com o Cruesp e o des-
fecho das greves da USP e da Unesp e dos fun-
cionários técnico-administrativos da Unicamp. 

Na semana passada, após a aceitação de pro-
posta do Cruesp, as greves da USP, da Unesp e 
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dos funcionários da Unicamp foram encerradas.
O Cruesp, depois de se manter irredutível por 

mais de 100 dias e insistir na proposta de re-
ajuste ZERO, finalmente cedeu e concedeu o 
reajuste salarial de 5,2% - a ser pago em duas 
parcelas – e o abono de 28,6% para repor a re-
troatividade a maio – data base do dissídio das 
categorias. 

De acordo com avaliação das entidades que 
compões o Fórum das Seis, a greve foi vitoriosa 
ao obrigar os reitores a saírem da intransigência 
e a negociar. “A greve é vitoriosa, igualmente, 
por expor à sociedade os projetos de desmon-
te das universidades estaduais, neste momento 
com maior nitidez na USP, e fortalecer a orga-
nização da comunidade universitária para barrá
-las”, avaliou a direção do Fórum. 


