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XII FESTA LITERÁRIA DE PARATY

ENCONTRO DE APOSENTADOS DA ADCPII

O QUE A ADCPII VEM FAZENDO
A atual Diretoria, “Um mais um é sempre mais que dois”, tomou posse
em final de fevereiro e vem atuando em várias frentes, dentre as quais destacamos:

❖ Proposta de regulamentação do RSC (Reconhecimento de Saberes e
Competências), apresentada à CPPD (Comissão Permanente de Pessoal Docente) do
Colégio, órgão incumbido de realizar estudos sobre essa matéria, para posterior
aprovação no CONSUP. Nosso empenho foi no sentido de incluir em nossa proposta
itens específicos da docência no Ensino Básico, de modo a garantir que os professores
do Colégio tenham ampla possibilidade de pontuação. Da mesma maneira, estamos
empenhados na inclusão dos aposentados nesse processo;

❖ Debate sobre carreira e RSC, com a participação de representante da ADUFRJ.
Destacamos alguns pontos considerados essenciais entre os participantes:

• lutar por um piso salarial digno para o conjunto da categoria, de modo a corrigir
distorções como a de uma RT maior que o vencimento básico e de enormes
diferenças salariais entre docentes que fazem o mesmo trabalho e ocupam a mesma
função (devido à supervalorização da pós-graduação stricto sensu, especialmente o
Doutorado);

• regulamentar o RSC nas IFES, apesar de sabermos que se trata de um paliativo
para amenizar prejuízos oriundos das distorções da carreira;

• insistir no tratamento isonômico entre servidores da ativa e aposentados, dado o
crescente arrocho pelo qual os últimos vem passando;

• ampliar e aprofundar o debate entre nós, servidores, de modo a podermos
construir propostas de mudanças na carreira que contemplem nosso justo anseio por
uma carreira dignamente remunerada e bem estruturada.

❖ Acompanhamento dos trabalhos do Conselho Superior (CONSUP),
posicionando-se quando necessário, de modo a contribuir para a almejada gestão
democrática, tão continuamente ameaçada em nossa escola;

❖ GT Estatuto e Regimento: formamos um Grupo de Trabalho (GT) para discutir e
propor mudanças no Estatuto do Colégio e para formular o novo Regimento Geral,
documento que irá regulamentar o que está indicado no Estatuto;

❖ Emissão semanal de Boletim Eletrônico, de modo a manter os associados
informados quanto ao trabalho da Associação e quanto aos acontecimentos referentes ao
Colégio. Caso o Associado não o esteja recebendo, solicitamos que entre em contato
com a Associação e atualize seu e-mail.
Rio de Janeiro, 20 de junho de 2014

