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O MEC determinou, em 29/05, várias medidas administrativas contra a Uniesp e suas faculdades espalhadas
pelo Brasil. Para a decisão, o órgão considera, entre outros itens, "a constatação reiterada nas verificações in
loco de irregularidades nas IES vinculadas ao Grupo Educacional Uniesp".
Entre as diversas medidas adotadas, ficam suspensas a abertura de processos referentes à autorização de novos
cursos, assim como a análise dos pedidos já em andamento no Ministério.
O despacho, publicado em 31/05 no Diário Oficial (páginas 26 a 28), suspende a autonomia da instituição e
veda qualquer iniciativa relacionada à expansão do grupo como a aquisição de outras faculdades, prática
comum nos últimos anos. As faculdades da Uniesp, presente em 11 estados, terão de limitar o ingresso de
novos alunos à quantidade informada durante o Censo da Educação Superior de 2011.
Dossiê
A ação dura do MEC, responsável pela fiscalização, ocorre dois anos após o órgão ter recebido um dossiê
produzido pelos sindicatos e a Fepesp apontando irregularidades trabalhistas e pedagógicas.
Na época, o Ministério 'lavou as mãos', apesar da crise existente na instituição. Depois disso, a Uniesp foi alvo
de outras denúncias e expandiu-se para fora de São Paulo, chegando a outros dez estados, além do Distrito
Federal.
Explicações
No despacho do dia 29, o MEC exige que a Uniesp e suas faculdades apresentem, em 15 dias, os valores das
mensalidades cobradas, bem como os dados de todos os alunos matriculados, destacando os que usufruem do
Fies e ProUni.
A IES também deverá, em um mês, provar que tem condições econômico-financeiras para garantir a
sustentabilidade financeira de todas as mantenedoras vinculadas ao grupo.
Em relação a essa medida, chama atenção que no início do ano passado o grupo empresarial tentava seduzir
potenciais alunos com o lema 'A Uniesp paga', prometendo a quem aderisse ao Fies que a dívida do
financiamento seria quitada pela própria faculdade.
O Ministério da Educação também obriga a as faculdades da Uniesp a dar ampla divulgação ao Despacho. O
documento informa que outras medidas não estão descartadas pela Secretaria de Regulação e Supervisão da
Educação Superior, dependendo do andamento do processo.

Clique aqui para ver todas as notícias publicadas pela Fepesp desde setembro de 2010.
Fonte: FEPESP
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Os professores têm compromisso no Sindicato no próximo dia 12, quarta-feira, a partir das
14 horas: a assembleia vai tratar de assuntos importantes para a categoria. Análise, discussão
e deliberação sobre a proposta para a convenção coletiva de trabalho do Ensino Superior.
O outro tópico da pauta da assembleia será a eleição dos delegados para o VIII Congresso da
Federação dos Professores (FEPESP), marcado para agosto. A assembleia acontecerá na sede
do sindicato, localizado na Av. Ana Costa, 145, Vila Mathias - Santos.
Veja o edital de convocação
Dia: 12 de junho de 2013
Hora: 14 horas
Local: Av. Ana Costa, 145, Vila Mathias - Santos

O Sinpro Santos e os sindicatos da Fepesp começam a distribuir para os professores da educação
básica um informativo sobre os reajustes salariais de 2013. Ele explica como calcular o reajuste de
8,52%, traz os valores dos novos pisos salariais e informa sobre a PLR.
O material é de fácil consulta e seu formato permite que seja encartado no caderno da Convenção
Coletiva de Trabalho. A publicação oferece ainda uma série história dos reajustes salariais e da PLR
pagos desde 2005.
Aproveite o informativo e a Convenção para fiscalizar se a escola está respeitando os seus direitos.
Caso haja problemas, avise o sindicato.

Retire o seu informativo
impresso aqui no sindicato.

Sinpro Santos
Mudar Juntos
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Professor, não deixe de buscar sua Agenda 2013
A agenda é feita por professores e para professores, tem a cara da nossa categoria do
começo ao fim. Além do caderno de uso diário, há a sessão de Direitos, um guia
indispensável para professores de Educação Básica e Ensino Superior. São dezessete
temas, com orientações e dicas que vão desde a admissão do professor até a sua saída
do local em que leciona. Para os professores sindicalizados a agenda já está à
disposição para ser retirada aqui no sindicato. – Av. Ana Costa, 145, em Santos Para os demais professores, ao se sindicalizarem receberão também este
instrumento de organização feito especialmente para a categoria. Então, não
deixe de se sindicalizar. A união é importante para manter a força do Sindicato.
Vamos mudar juntos.

SINDICALIZE-SE
A união é importante para manter este sindicato forte. E assim, podemos continuar a
lutar pelos direitos da categoria. Professor, não deixe de se sindicalizar. O SINPRO
Santos está aqui para apoiá-los. Entre em nosso site e sindicalize-se!

DENÚNCIA
Professor, não deixe passar nenhuma irregularidade na instituição em que você ensina.
Entre em contato com o SINPRO Santos e denuncie pelo site ou telefone: 3234-1071

SINPRO SANTOS NAS REDES SOCIAIS
Para criar uma maior aproximação com você, professor, criamos uma página no
Facebook e uma conta no Twitter. Estes novos meios serão mais uma ferramenta para
deixá-los atualizados e manter contato com a categoria. Não deixe de acessar.
Facebook e Twitter

NOVIDADES

Mural de recados no site do Sinpro Santos
Este espaço é destinado aos professores da Rede
Privada para que sejam registradas denúncias de
irregularidades e desrespeito aos direitos e às
condições de trabalho dos professores.

