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Conselho de Reitores das Universidades Estaduais Paulistas
COMUNICADO CRUESP n° 14/2004

Segue abaixo o resumo da reunião de 28 de Julho entre o CRUESP e o Fórum das Seis.

a) O Fórum solicitou que o CRUESP considerasse alterar a proposta já apresentada para que não
fosse descontado do cálculo da fórmula, a ser feito em janeiro de 2005, o índice de 2,14% que será
aplicado a partir de agosto de 2004. O CRUESP reiterou a impossibilidade desta alteração, destacando
que a proposta apresentada na última reunião, a qual foi exatamente a trazida pelo Fórum, já compromete
excessivamente os orçamentos das três universidades.
b) O Fórum solicitou então que se agendasse reunião de negociação em dezembro para acompanhamento
da arrecadação, visando o mesmo objetivo do item “a” acima. O CRUESP ponderou que a fórmula proposta já
trata automaticamente de eventual crescimento de arrecadação além do patamar acordado.
c) Agendou-se reuniões bimensais entre as comissões técnicas do CRUESP e do Fórum, para
mantê-los informados sobre a evolução da arrecadação.
d) Acordou-se que haverá reposição do trabalho, respeitando as especificidades de cada instituição,
sem causar prejuízo aos estudantes e preservando-se o conteúdo e a qualidade acadêmica das disciplinas,
seguindo-se para isso os procedimentos institucionais. Nestes termos não haverá desconto dos dias parados.
e) Decidiu-se que não haverá punições por ações legitimamente ligadas à greve. Eventuais excessos
serão apurados segundo as normas e a legislação do serviço público. Nestes casos as entidades serão
informadas antes que o resultado das apurações seja encaminhado às instâncias institucionais.
f) Finalmente, ficou agendada para a segunda quinzena de agosto reunião entre o CRUESP e o
Fórum, acompanhado por representação estudantil, a fim de se discutir os itens que haviam sido pautados
no início das negociações: Reforma Universitária, Assistência Estudantil e Expansão de Vagas no Ensino
Superior Paulista.
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