
O ano de 2013 começa na Unicamp inaugurado 
por uma sucessão de reitoria. Da comunidade, e em 
especial dos candidatos, requer-se que estejam abertos 
ao mais amplo debate das questões e prioridades da 
nossa Universidade. Na conjuntura atual, os eixos mais 
importantes para discussão centram-se na qualidade 
e na democracia universitárias. Não bastam auxílios 
de organismos externos de financiamento para 
garantir a excelência. Importante fator é a qualidade 
dos professores e técnico-administrativos, e é papel 
da própria universidade garantir  ativamente seu 
aperfeiçoamento continuado, condições de trabalho 
adequadas e salários compatíveis. Além disso, a 
democracia em todos os níveis e o respeito à comunidade 
acadêmica são garantias da autonomia e da liberdade 
dos seus trabalhadores. A comunidade vai escolher. E os 
debates dos reitoráveis com a comunidade devem ser 
amplos e devem abordar temas específicos para que as 
propostas de prioridades possam ser aprofundadas. 

A Adunicamp, em associação com o DCE e o STU, já deu 
inicio a esse processo de discussão com os candidatos à 
reitoria promovendo uma entrevista com cada um  deles. 
A gravação das entrevistas está disponível no site da 
Adunicamp (www.adunicamp.org.br) e em breve todos 
os docentes estarão recebendo um DVD contendo 
a integra das entrevistas. Nelas pode ser conferida a 
posição dos candidatos em relação a diversas questões 
de interesse da comunidade acadêmica. Em particular 
os docentes podem ver a posição dos candidatos 
quanto à avaliação do trabalho docente baseado quase 
que exclusivamente na “Produtividade” em pesquisa 
e medida quantitativamente sem que a qualidade 
real da produção seja levada em conta; mudança da 
carreira docente sem um processo de transposição dos 
aposentados, contratação docente, financiamento da 
universidade entre outros tópicos.

A Adunicamp, também em conjunto com o DCE e o STU, 
está organizando uma série de debates dos candidatos com 
a comunidade previstos para acontecerem no campus de 
Campinas. Confira as datas e local ao lado e participe. 
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2013 – Novos Horizontes e muitas Lutas
Com as atividades em torno do processo de 

sucessão da reitoria da Unicamp a Adunicamp retoma 
a defesa dos seus filiados e convida a tod@s para 
participarem. Queremos muito construir um Conselho 
de representantes que seja o fluxo vivo da entidade 
com seus filiados, para tanto a diretoria está visitando 
as unidades para discutir essa questão. Ajude-nos a 
agendarmos uma reunião com os docentes de sua 
unidade. Queremos construir Grupos de Trabalho 
que aprofundem temáticas relevantes (seguridade, 
carreira, política educacional, ciência e tecnologia, 
sindicalismo, etc.). Por fim estamos retomando nossas 
ações culturais com a volta do nosso Cineclube e  
apresentações musicais no nosso Espaço.


