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1. Reunião da ADUFSCar em Sorocaba discute o Calendário Acadêmico –
Campus Sorocaba [18 de junho de 2018, 16h]
A ADUFSCar recebeu, no último dia 14/06/2018, uma Carta Aberta assinada por um conjunto
de professores do campus de Sorocaba, os signatários solicitavam um claro posicionamento do
sindicato sobre a grave crise gerada pela ocupação estudantil dos prédios da Universidade por mais
de um mês após o reajuste do preço do RU. Além disso, requeria também uma discussão sobre fatos
ocorridos (envolvendo alunos e professores) e possíveis ações em caso de outra
paralisação/ocupação.
Dada a sua urgência, a reunião teve início com a discussão sobre o novo Calendário Letivo
(1/2018). Em seguida, foram discutidos os fatos relativos à paralisação/ocupação estudantil e as suas
respectivas consequências acadêmicas, notadamente no que diz respeito às relações entre alunos e
professores. Estavam presentes 45 docentes, 3 alunos e 1 técnico administrativo.
Readequação do Calendário Acadêmico de Sorocaba
Na referida reunião, a diretoria da ADUFSCar apresentou uma proposta inicial de calendário,
levando em conta a importância da continuidade da tradição de excelência do ensino na UFSCar.
Nessa perspectiva, considerou também que esse legado acadêmico, não pode deixar de considerar as
legítimas aspirações do corpo docente quanto à programação de suas atividades e ao gozo de seus
direitos trabalhistas.
As discussões se desenvolveram sobre dois pontos norteadores de consenso:
 a garantia do período de férias docente pré-agendado; e
 o anseio de que as implicações da paralisação não se estendessem para 2019.
Foram apresentados dois fatos contrários aos objetivos:
 a compensação adicional dos dias de jogo do Brasil na Copa do Mundo (1 semana); e
 a necessidade de 15 a 20 dias entre o 1º e 2º semestre para “rodar o sistema” e realizar a
matrícula.
Além disso, foi observado pelo Ailton, representante da ProGrad na reunião, que a legislação
estabelece a obrigatoriedade de dias letivos no calendário acadêmico, não havendo a possibilidade
de reduzir o número de dias necessário no calendário. Portanto, qualquer proposta deveria conter 18
semanas letivas em cada semestre.
Numa contagem simples de semanas concluiu-se sobre a inviabilidade de atender às condições
acima, a menos que os semestres seguissem de forma contínua, sem o intervalo estabelecido para a
matrícula. Para atingir tal objetivo, seria necessário que os alunos pudessem fazer a matricular no 2º
semestre antes de concluir o 1º semestre. Para viabilizar isso, chegou-se a um consenso de empregar
mecanismo semelhante ao PAC, quando os alunos podem se matricular nas disciplinas em sequência
enquanto aguardam concluir o requisito.

As propostas foram se construindo até convergir para uma de consenso:

1. Estender o período letivo, contínuo, até 24 (ou 31) de agosto. Seguido de prazo para PAC.
2. FÉRIAS: seriam respeitadas as férias agendadas de cada docente.
3. A reposição das aulas devido às férias docentes, feriados ou pontos facultativos (Copa do Mundo) podem
ser realizadas por meio de atividades extra-classe, principalmente com recursos de mídia a distância,
com apoio da plataforma AVA. Para tanto, flexibilização do limite de 20% desse tipo de atividade para as
turmas do 1º e 2º semestre de 2018, de Sorocaba.
4. Alteração do início das atividades presenciais do 2o semestre para o dia 27 de agosto (ou 03/09).
5. Encerramento do 2o semestre em 28/12/2018 (ou 07/01).
6. Excepcionalmente, de forma a viabilizar a matrícula para o 2º semestre em termos administrativos, todos
os alunos teriam status equivalente ao PAC para as disciplinas do 1º semestre até sua finalização,
incluindo o período de PAC.
É importante salientar que sempre haverá ônus a discentes e docentes em situações como a atual.
Entretanto, levando em conta que a paralisação discente tomou pouco mais que 25% do período letivo, e tendo
também em consideração que hoje estão disponíveis e consolidadas ferramentas de apoio ao ensino à distância, foi
considerado que a presente proposta é a que melhor atende aos pressupostos apresentados anteriormente.
A proposta tecida pelos docentes, a partir da proposta inicial da ADUFSCar, foi encaminhada à PróReitoria de Graduação para que possa ser apreciada pelo CoG como uma das propostas de calendário para
Sorocaba.
Discussão sobre os Fatos Ocorridos na Ocupação Discente em Sorocaba
Finalizada a discussão sobre o Calendário Acadêmico, a diretoria da ADUFSCar se posicionou sobre a
crise decorrente do reajuste do RU e a subsequente paralisação/ocupação do campus de Sorocaba pelo movimento
estudantil argumentando que:
(A) A causa dos estudantes, consequência direta da EC n. 95, que congela os gastos primários em áreas sócias
por 20 anos, é de todos nós e passa pela defesa da Universidade pública e de qualidade contra os ataques do
atual governo, que aprovou (e já está implementando) a redução progressiva do repasse de verbas para as
nossas instituições.
(B) Quaisquer métodos e práticas que desrespeitem os direitos individuais e coletivos dos demais integrantes
da comunidade acadêmica, em especial os professores, prejudicando uma luta que precisa ser comum serão
sempre repudiados pela ADUFSCar
Após a fala da diretoria do sindicato, processou-se um debate entre os professores presentes que pode ser
sumariado assim:
(A) Os signatários da Carta Aberta salientaram que não pretendem fazer uma oposição a atual gestão da
ADUFSCar, mas que sentiram a falta de uma ação mais efetiva da entidade frente ao ocorrido. Também
ponderaram que: embora considerassem válida a causa da paralisação, foi inaceitável a forma de sua
condução;
(B) Depois, diversos professores fizeram as suas respectivas falas citando situações constrangedoras ocorridas
com docentes, mas também houve intervenções justificando que as ações dos estudantes teriam sido meras
reações (dos alunos) às abordagens por parte de professores.
(C) Todos puderam fazer suas colocações, expressar suas opiniões e reivindicações, ficando ainda a discussão
sobre possíveis ações em caso de outra paralisação para um momento futuro.

A reunião foi finalizada aproximadamente as 18:30h.

