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SEMINÁRIO: O QUE SIGNIFICA SER 
DOCENTE MS3 NA UNICAMP?

Ao longo das últimas 4 déca-
das, a ADunicamp tem acom-

panhado de perto a evolução das 
condições do trabalho docente 
na Unicamp, as quais certamente 
têm se alterado de maneira signi-
ficativa nos tempos mais recentes. 
De diversas Unidades de Ensino e 
Pesquisa chegam até nós, não raro, 
comentários sobre dificuldades en-
frentadas por colegas que estão no 
nível MS3, envolvendo de questões 
básicas de infraestrutura, como 
gabinete de trabalho, laboratórios 
e salas de aula, até aspectos de na-
tureza acadêmica – por exemplo 
acesso à pós-graduação e a ver-
bas de apoio à pesquisa. Por outro 

lado, colegas recém-chegado(a)s à 
Unicamp recebem com frequência 
tarefas de cunho organizacional 
que pressuporiam, em tese, uma 
maior familiaridade com a institui-
ção: representação em órgãos cole-
giados, coordenadorias, cargos de 
chefia etc. Nesse contexto, a ADu-
nicamp propôs-se a criar um espa-
ço de discussões em que tais ques-
tões possam ser abordadas levando 
em conta tanto a diversidade das 
realidades específicas de cada Uni-
dade de Ensino e Pesquisa quanto 
aquilo que pode eventualmente ser 
comum à condição de professor(a) 
MS3 na Unicamp.
Para isso, realizaremos um primeiro 

encontro em que o(a)s proprio(a)s 
docentes MS3 possam apresentar 
sua visão sobre o assunto e começar 
a discutir caminhos adequados 
para encaminhar as questões mais 
prementes de forma adequada. A 
escolha de data e horário foi feita 
com base em consulta preliminar 
junto à representação docente MS3 
nas Unidades de Ensino e Pesquisa. 
Para possibilitar um planejamento 
adequado, solicitamos que o(a)
s colegas interessado(a)s em 
discutir o assunto façam sua 
inscrição, preferencialmente até o 
dia 18/10 (quarta-feira), através do 
formulário disponível no endereço 
abaixo:

HTTPS://GOO.GL/FORMS/PHNAESMYTFT5FQ5D2

Data: 20 /10/2017 (sexta-feira)    
Horário: 14-18:00h        

Local: Sede da ADunicamp (Auditório e Multiuso)

Solicitamos divulgação junto a colegas da categoria MS3, filiado(a)s ou não à ADunicamp.

ENTRE EM CONTATO, ATUALIZE SEU E-MAIL E RECEBA NOSSOS COMUNICADOS ELETRÔNICOS

https://goo.gl/forms/PhnaeSmYtFt5FQ5D2

