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Negociação da Pauta Espcífica 
da Adunicamp: 2ª rodada

Dando continuidade às 
negociações da pau-

ta específica da Adunicamp, 
iniciadas com a reunião de 
26/6/2013, na última segunda-
-feira (30/08) reuniram-se a 
Reitoria da Unicamp (repre-
sentada pelos Professores José 
Tadeu Jorge, Álvaro Crosta e 
Osvaldir Pereira Taranto) e a 
diretoria da Adunicamp (re-
presentada pelos Professo-
res Paulo Cesar Centoducatte, 
Adolpho Hengeltraub e Edson 
Françozo) e uma representa-
ção da assembleia de docen-
tes realizada em 6/8/2013 
(composta pelos professores 
Avelino Rodrigues de Oliveira - 
IB, Eduardo A. D. Andrade – IA, 
Sérgio Muhlen – FEEC e José 
Vitorio Zago – IMECC). Foram 
apreciadas as seguintes ques-
tões: proposta aprovada em 
assembleia de docentes da 
Adunicamp relativa ao reen-
quadramento dos professores 
aposentados na nova carreira 
docente; extensão do auxílio 
alimentação aos aposentados; 
contagem especial de tempo 
para aposentadoria dos do-
centes (insalubridade e pericu-
losidade); desconto da contri-
buição para o plano de saúde 

em folha de pagamento e con-
dições de trabalho.  A reunião 
transcorreu cordialmente e 
todos os pontos levantados fo-
ram analisados.

No início da reunião a 
Adunicamp entregou ao prof.  
Tadeu os ofícios OF. Adunicamp 
nº 064/2013 e 065/2013 que 
tratam respectivamente da 
argumentação e solicitação que 
o tempo trabalhado em condi-
ções insalubres pelos docentes 
seja reconhecido como tempo 
especial para efeito de aposen-
tadoria e também que o auxílio 
alimentação seja extensivo aos 
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docentes aposentados. 
Em seguida, foi apresenta-

da e discutida a proposta de 
reenquadramento aprovada 
na assembleia de docentes da 
Adunicamp que consiste em re-
enquadrar os docentes que se 
aposentaram como MS3 para 
MS3.2 e os que se aposentaram 
como MS5 para MS5.3. A reito-
ria, em primeiro lugar colocou 
sua posição de que deve haver, 
até mesmo por respeito cons-
titucional, o reenquadramento 
dos aposentados, porém ques-
tionou a metodologia aprova-
da pela nossa assembleia. Após 

Representantes da Adunicamp e docentes discutem a pauta específica da entidade 
com o reitor da Unicamp, Prof. José Tadeu Jorge e o vice, Prof. Alvaro Crósta
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longa discussão, com diversas 
colocações tanto por parte da 
diretoria da Adunicamp e dos 
representantes da assembleia 
quanto da reitoria, ficou acer-
tado que a Adunicamp encami-
nhará uma solicitação, por es-
crito, à reitoria de que seja feito 
o reenquadramento dos apo-
sentados nos termos aprovados 
na nossa assembleia. A partir 
desta solicitação a reitoria dará 
encaminhamento à questão 
que deverá ser apreciada e de-
finida pelo CONSU.

Quanto à solicitação de ex-
tensão do auxílio alimentação 
aos aposentados a reitoria in-
formou que há um parecer da 
procuradoria da universidade 
contrário à extensão e que por 
esse motivo não seria possível 
atender essa reivindicação. Foi 
apresentado à reitoria argu-
mentação contrária ao parecer 
da PG baseado no artigo 7º da 
emenda constitucional 41/2013 
que é claro quanto à extensão 
de benefícios aos aposenta-
dos bem como no fato de esta 
extensão já ser aplicada aos 
funcionários aposentados da 
ALESP – Assembleia Legislativa 
do Estado de São Paulo. A rei-
toria se comprometeu a solici-
tar novo estudo a esse respeito 
à PG da Unicamp a luz das no-
vas informações e, caso a PG 
apresente parecer favorável, 
a reitoria estenderá o auxilio 
alimentação aos aposentados. 
Quanto à contagem especial 
de tempo para a aposentadoria 

devido à insalubridade e peri-
culosidade, a reitoria informou 
que essa contagem não é feita 
diretamente pela universida-
de devido a órgãos externos à 
Unicamp que estão envolvidos 
no processo de aposentadoria 
não reconhecerem essa conta-
gem. A reitoria informou ainda 
que essa contagem está sendo 
realizada para aqueles que já 
ganharam ação na justiça e que 
a PG está ciente de que a Uni-
camp perderá todos os proces-
sos individuais. Informamos à 
reitoria que a Adunicamp tem 
ajuizado (desde 2010) um Man-
dato de Injunção no STF (MI 
3350) com esse pleito e aguar-
da parecer do relator Ministro 
Joaquim Barbosa.

Em relação ao tema Con-
dições de trabalho docente, 
a reitoria, atendendo uma 
solicitação da Adunicamp na 
última reunião, apresentou 
uma tabela com dados sobre 
afastamentos médicos de do-
centes por unidade entre os 
anos de 2009 e 2013 conten-
do o número de docentes que 
se afastaram neste período e 
o total de dias de afastamen-
to por unidade. Após uma 
análise preliminar dos dados, 
e para que se possa fazer um 
estudo mais aprofundado 
desta questão, ficou acertado 
que a reitoria fará um levan-
tamento sobre as causas dos 
afastamentos. A Adunicamp 
fará, em breve, novos pedi-
dos de dados à reitoria, que 

se prontificou a fornecê-los. 
Em seguida, a Adunicamp dis-
cutiu, dentro deste tema, as 
demandas apresentadas por 
docentes da FCA na reunião 
realizada entre a diretoria 
da Adunicamp e docentes no 
dia 19/8/2013. Quanto à ins-
talação de uma unidade do 
Cecom em Limeira, a reitoria 
informou que está em estudo 
a instalação de tal unidade 
bem como unidades do GGBS 
e do SAE e que em breve isso 
será realidade. Quanto à im-
possibilidade de docentes 
poderem fazer duas refeições 
em um mesmo dia no restau-
rante universitário, mesmo 
aqueles que têm atividades 
no período diurno e notur-
no, a reitoria informou que 
essa questão será resolvida 
e os docentes poderão fazer 
duas refeições em um mesmo 
dia. Em relação à disponibili-
zação de mais ônibus e horá-
rios para o intercâmbio com o 
campus de Barão Geraldo, a 
reitoria se comprometeu a fa-
zer um estudo das necessida-
des e equacionar essa ques-
tão. Quanto à possibilidade 
de contratação emergencial 
nos casos de licença gestan-
te/maternidade a reitoria in-
formou que estendeu a rela-
ção de tipos de licenças para 
as quais é possível a contra-
tação emergencial e a licença 
gestante/maternidade é um 
dos tipos de licença que foram 
acrescentadas à lista.
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