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REGULAMENTAÇÃO DA ATIVIDADE DOCENTE/2019
ADCPII PRESENTE NA SEÇÃO DO CONEPE

No dia 5 de setembro de 2018, a Diretoria da ADCPII esteve presente à 47ª Reunião Extraordinária do
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão do Colégio Pedro II (CONEPE), que teve como pauta a
discussão dos critérios de liberação de carga horária para 2019.
Ratificamos críticas à lógica adotada na elaboração da RAD/18, chamando a atenção de que não é
justo nem desejável que se determine o quantitativo de aulas a serem ministradas por docentes sem
que se enredem à RAD outras questões como: (1) a estrutura pedagógico-administrativa em vigor; (2)
velhas práticas políticas há muito tempo presentes no CPII que provocam “inchaço” no quadro de
cargos na estrutura pedagógico-administrativa; (3) as políticas públicas em vigor, sobretudo as regras
determinadas pelo Banco de Professor Equivalente; (4) a política de expansão; dentre outras variáveis
que precisam ser consideradas e tornadas de conhecimento público para que as escolhas possam ser
feitas.
No CONEPE, foi aprovado que até a próxima reunião, Coordenadores Gerais e Diretores Gerais, a
partir de dados fornecidos pela PROEN-CPII, farão um levantamento do quantitativo de docentes
pertencentes a cada Departamento Pedagógico indicando para cada um desses docentes a função que
exercem, o campus e/ou setor de lotação e a carga horária praticada. Instituiu-se, também, um Grupo
de Trabalho (GT) que, em prazo a ser determinado, apresentará resultados em relação à estrutura
adotada em outros IFEs.
Na ocasião, garantimos que representantes da ADCPII e do SINDSCOPE possam acompanhar as
discussões no CONEPE.

A ADCPII QUE QUEREMOS.
VOCÊ PRECISA ENTRAR NESSA CONVERSA
PARA PROPOR O QUE FAREMOS

Desde a primeira hora do cumprimento de seu mandato para o biênio 2018-2019, a Diretoria
EDUCAÇÃO: Luta e Esperança assumiu, diante das dificuldades que a ADCPII atravessava, colocar
na sua agenda a avaliação da atuação política da Associação e levar esse debate ao seu corpo de
associados visando à proposição de estratégias que apontem possíveis soluções.
No site da ADCPII e/ou numa consulta aos Boletins Eletrônicos enviados por e-mail, é possível
resgatar as ações postas em prática, bem como as avaliações que fomos, coletivamente, mas ainda de
modo não conclusivo, elaborando.
Dentre essas ações, propusemos um questionário para conhecer a visão dos associados a respeito do
papel e das ações da ADCPII. É sobre a tabulação e análise das respostas enviadas – apresentadas na
Assembleia Ordinária de 28 de agosto de 2019 – que nos dirigimos mais uma vez a você.
Começamos apresentando, em seis quadros, a tabulação das respostas ao questionário proposto,
informando que tivemos retorno de apenas 26 questionários. Desse quantitativo, 20 foram
respondidos por associados; 05 são de não associados e 01 por, lamentavelmente não ter se
identificado, não nos foi possível classificar seguindo esse critério. No quantitativo de associados, 09
são aposentados(as).

Quadro 1
QUE AVALIAÇÃO VOCÊ FAZ DA ATUAÇÃO DA ADCPII HOJE?
A maioria das avaliações aponta para uma avaliação POSITIVA da atuação política da
ADCPII.
01 avaliação considera a atuação política INEFICIENTE.
02 avaliações consideram essa atuação INVISÍVEL.
Quadro 2
QUE ATIVIDADES PROPOSTAS PELA ADCPII VOCÊ CONSIDERA
RELEVANTES?
A maioria das respostas aponta: a preocupação com as discussões sobre questões políticopedagógicas internas e externas, a Revista Educação em Pauta, os Boletins Eletrônicos, as
atividades culturais e de lazer, os Grupos de Trabalho, dentre outras.
05 não responderam.
Quadro 3
HÁ CAMINHOS POSSÍVEIS DE LUTA PARA A ADCPII NO ATUAL CONTEXTO
POLÍTICO?
Na maioria, as respostas foram afirmativas.
03 não responderem
Quadro 4
SE HÁ CAMINHOS POSSÍVEIS DE LUTA, QUAIS SÃO ESSES CAMINHOS?
A essa pergunta há uma variedade de respostas, sendo que podemos registrar com maior
frequência:
➢ Aumento do quadro de associados frente à realização das ações que precisam ser
postas em práticas a fim de que seja mantida a atuação da ADCPII em moldes
satisfatórios.
➢ Outras
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
➢

Articulações com SEPE/SINPRO/ANDES/FILIAÇÃO NACIONAL
Se fazer presente.
Uso de redes sociais
Unificação com o Sindscope
Aproximação com os aposentados
Ser anti política partidária
Atividades públicas de mostra da produção pedagógica
Lutas por isonomia com as IFEs
Debates
Maior articulação com a macropolítica
Delimitando o espaço de atuação entre SINDSCOPE e ADCPII
Criação de uma entidade única nova no CPII
03 não responderam

Quadro 5
COMO VOCÊ PODERIA CONTRIBUIR PARA A ATUAÇÃO DA ADCPII?
Para essa pergunta, há também uma variedade de respostas.
o Já atuam
o Não têm disponibilidade de tempo
o Dificuldade da participação em duas entidades
o
o
o
o
o

Participação nas que são de meu interesse
Preciso participar e pretendo
Participo do que é proposto
Com sugestões
02 não sabem

Quadro 6
SE NÃO HÁ ESTRATÉGIAS DE LUTA, QUE CAMINHOS PODEMOS PROPOR?
Dos que apresentaram respostas negativas na pergunta 3 ou condicionaram a
permanência da ADCPII ao aumento do quadro de associados com atuação mais efetiva
nas ações necessárias foram propostas
o
o
o
o
o
o
o

Fusão das entidades (a maioria das respostas dadas)
Afastamento da política partidária
Rede colaborativa de informações
Fechamento da ADCPII
Compromisso assumido por escrito de no mínimo 20 associados para dar
continuidade a ADCPII
Dissolução das entidades representativas e criação de uma única entidade.
Realização de um Seminário para debate dessa questão

Na Assembleia do dia 28 de agosto de 2018, foram aprovadas quatro ações a fim de darmos
continuidade a essa agenda.
➢
➢
➢
➢

Estender até o dia 20 de outubro de 2018 o prazo para envio dos questionários.
Promover esse debate nos campi do CPII com a presença da Diretoria.
Realizar Seminário para discussão presencial dessa questão.
Provável realização de plebiscito.
Sua avaliação é imprescindível.
PARTICIPE.

ELZA NO TEATRO RIACHUELO
SORTEIO PARA ASSOCIADOS

PASSEIO PARA SÃO PAULO

FEIJOADA DE DIA DOS MESTRES

PLANTÕES JURÍDICOS

Dúvidas trabalhistas? Informações sobre Carreira Docente, Regime de Trabalho,
direitos da categoria?
Venha conversar pessoalmente com nossa Assessoria Jurídica
na sede da Associação, em São Cristóvão.
Os plantões de setembro serão nos dias 13 e 26,
os de outubro nos dias 16 e 29.
Das 11h 30min às 13h 30min.

DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA

No dia 28 de agosto de 2018, realizamos a Assembleia Ordinária da ADCPII. Na pauta: informes,
prestação de contas e a avaliação da atuação política da Associação.
Por unanimidade, foi aprovado o balancete relativo ao 2° Semestre de 2017/1º Semestre de 2018 que
já está disponível no site www.adcpii.com.br.

NOVA SEDE DA ADCPII

Já estamos no novo espaço da sede da ADCPII. Tão logo terminemos a arrumação, convidaremos
você a participar da Inauguração.
Não perca!

DIVULGAMOS E RECOMENDAMOS

