
Comunicado à Comunidade UNIFESP 

Em resposta à nota da reitoria, enviada em 24/07/2015, sobre a 

rematrícula 

 

Com a adesão de diversos setores da Unifesp ao movimento grevista, em 

luta pela melhoria das condições de trabalho dos TAEs, no contexto de uma 

pauta interna e das reivindicações nacionais e por uma universidade 

democrática, vários serviços estão temporariamente paralisados, entre eles 

a rematrícula de veteranos. 

 

Conscientes dos impactos gerados pela não realização deste serviço e 

receando que a gestão decida fazê-lo de forma improvisada, decidimos 

alertar à comunidade acadêmica sobre o funcionamento do processo de 

rematrícula dos veteranos de graduação da UNIFESP. 

 

Durante nossa Greve Nacional, algumas universidades realizaram 

rematrícula de seus estudantes, pois todo o processo delas é consolidado, 

informatizado e praticamente não depende de atuação direta dos 

servidores. 

 

Entretanto, aqui na UNIFESP, o processo ainda é quase em sua totalidade 

feito de forma manual. 

 

Alocar todos os estudantes em suas unidades curriculares exige um 

trabalho de meses e envolvimento de muitos técnicos e docentes, 

começando pela realização de diversas reuniões para definição de salas e 

laboratórios didáticos, acertos nas grades horárias e atribuição de carga 

horária docente. 

 

Após essa etapa inicial, cada Unidade Curricular (UC) é cadastrada no 

sistema universitário, com seus pré-requisitos, planos de ensino, 



responsáveis e calendários, o que resulta em torno de 1500 unidades 

curriculares cadastradas por semestre. Só então o sistema é aberto para 

inscrição de estudantes nas UCs. São realizadas em torno de 30. 000 

matrículas. 

 

Depois da etapa de inscrições, os deferimentos de matrícula nas unidades 

curriculares, assim como as exclusões, são feitos um a um por técnicos 

administrativos. Em alguns casos, deve-se até analisar o histórico escolar 

de cada estudante para verificar se o mesmo está apto a cursar a UC 

pleiteada. 

 

Ainda como parte do processo de rematrícula de veteranos, são feitos 

manualmente pelos técnicos todos os trancamentos de curso solicitados via 

internet. E tudo isso em pouquíssimos dias, enfrentando diversos 

problemas como internet lenta, sistema que trava, regras novas, alterações 

emergenciais no oferecimento e cancelamentos de UCs por falta de 

docentes ou problemas de infraestrutura. 

 

Deixar de fazer a rematrícula além de uma decorrência normal por 

estarmos em greve, é dizer à gestão e a toda comunidade como estamos 

trabalhando precariamente, com poucos servidores técnicos e falta de 

sistemas acadêmicos que possam atender melhor ao tripé do ensino, 

pesquisa e extensão.  

 

Além disso, você sabia que as secretarias funcionam de forma diferente em 

cada campus? Não é à toa que elencamos em nossa pauta a necessidade 

de redimensionamento e redistribuição de pessoal para minimizar as 

enormes distorções de números de servidores nos campi. Não é à toa que 

solicitamos um mapeamento de todas as atividades e processos de nossa 

instituição. 

 

Também elencamos em nossa pauta a necessidade de melhoria em todos 



os sistemas de tecnologia da informação. Por que será que em alguns campi 

são necessários entorno de 5 minutos para emitir um histórico acadêmico? 

Por que não conseguimos gerar um relatório que aponte se o estudante 

cumpriu ou não a matriz de seu curso, ou o que ainda lhe resta a cursar? 

Todo esse trabalho é feito manualmente! 

 

Apesar de o sistema ter passado por diversas manutenções ao longo de 7 

anos, devido à falta de técnicos, nem de longe está perto do ideal. Nos 

preocupamos, é claro, com a qualidade do ensino E UM ATENDIMENTO 

DIGNO À COMUNIDADE ACADÊMICA. As adequações em nossos processos 

de trabalho visam proporcionar melhorias nos setores de apoio aos 

estudantes, no funcionamento das bibliotecas, no atendimento às 

demandas e projetos dos cursos e no funcionamento administrativo que 

afeta a toda a instituição. Essa também é uma de nossas pautas de 

reivindicações. 

 

Convidamos toda a comunidade universitária a conhecer nossa pauta de 

reinvindicações locais, que contém mais de 50 pontos. A maioria está 

relacionada ao desenvolvimento de pessoal, o que reflete o grau de 

desvalorização do corpo técnico administrativo na universidade. Se quase 

nenhum destes pontos tem impacto no orçamento, então por que é tão 

difícil negociar. 

 

Por que lutar por melhorias para nossa carreira, condições de trabalho e 

gestão da universidade causa tamanha indiferença. 

 

Não estamos conseguindo resultados palpáveis nas mesas de negociação, 

e independentemente, decidimos manter a paralisação de praticamente 

todos os serviços, dentre estes a rematrícula. 

 

Diferentemente do que foi veiculado pela gestão, informamos oficialmente 



à reitoria na reunião de negociação realizada em 14/07 esta decisão dos 

técnicos e publicamos na mesma semana carta à comunidade universitária, 

demonstrando nosso respeito e responsabilidade para com o trabalho que 

realizamos. 

 

Temos total clareza dos impactos causados pelo atraso no início do próximo 

semestre letivo. Este é o ônus de uma greve, seja estudantil, seja de 

técnicos, seja de docentes. No entanto, acreditamos que se o pagamento 

das bolsas dos estudantes for comprometido, será por decisão política da 

gestão. 

 

Todas as vezes (e não foram poucas) em que o calendário acadêmico foi 

alterado em decorrência de greves os pagamentos nunca foram suspensos. 

 

O primeiro semestre de 2015, no campus Guarulhos, por exemplo, foi 

adiado por decisão da Congregação do campus em que a maioria dos 

servidores técnicos administrativos se mostrou desfavorável ao 

cancelamento, e nem por isso os estudantes deixaram de receber suas 

bolsas. Vale ressaltar ainda que o pagamento de bolsas é uma das 

atividades que decidimos manter durante a greve. 

 

Lembremos também que no ano de 2012 tivemos um longo movimento de 

greve que atrasou o calendário acadêmico em aproximadamente 7 meses. 

Nesse ano, o início do primeiro semestre ocorreu apenas no dia 17 de 

setembro 2012 e o segundo em 26 de novembro, o que mostra que a 

alteração do calendário letivo, devido ao movimento de greve, não é uma 

novidade na nossa e em outras instituições. 

 

Se há um culpado, é o governo federal que negocia a passos lentos com a 

categoria e propõe risíveis 21% de reajuste fracionado em quatro anos. A 

instituição, por sua vez, não contribui para resolução da questão ao 

negligenciar a pauta dos TAEs e desrespeitar o movimento utilizando o 



argumento de continuidade dos serviços, em relação à rematrícula como 

forma de pressão. Não consideramos que os pontos de pauta locais foram 

superados, como informado pela reitoria. Ao contrário, não tem havido 

consenso nas negociações, e os encaminhamentos tem sido na direção de 

criação de comissões, grupo de trabalhos, de reuniões entre diversas 

instâncias, audiências públicas, seminários e demais ações deste gênero, 

que se mostram pouco efetivos na experiência de nossa instituição, e que 

se sustentariam na necessidade de avaliar a relevância e fundamentação 

de nossas reivindicações, especialmente para o corpo docente e gestor da 

universidade, perpetuando assim a não valorização da carreira e suas 

melhores condições de trabalho. 

 

Em relação à citação da reitoria em informe de 23/07/15, no qual declara 

que o CLUG tem tido dificuldade em informar a comunidade, em particular 

a categoria de TAEs, sobre que tem sido discutido e apresentado nas mesas 

de negociações, não iremos admitir qualquer tipo de tentativa de 

desqualificação, caracterizando como devemos atuar em nosso movimento, 

inclusive essa não é uma atitude democrática. Que fique claro que somos 

um movimento em ascensão com o envolvimento de todos Campi, Reitoria 

e HU, fruto de uma organização coerente e respeitosa com a categoria que 

se viu impelida a reivindicar legitimamente seus direitos, tanto local, como 

nacional.  

 

E por fim, a reitoria reforça que após o relatório POR ELA sintetizado, 

poderá marcar novas reuniões, pois as portas não estão fechadas. É o 

mínimo que esperamos de uma gestão plural e democrática. 

Gostaríamos de esclarecer que em momento algum foi iniciativa da 

categoria interromper a mesa de negociação. Ao contrário, nós que somos 

pelo diálogo, é de nosso interesse intensificar a negociação, de forma 

profícua, ao invés de suspendê-la. 

 

Estudantes, esta luta também é sua! Melhores condições de trabalho, 



sistemas informatizados eficientes, equiparação das vagas dos TAEs, 

participação paritária de todos os segmentos nos processos decisórios, 

qualificação equiparada das categorias, demonstram comprometimento 

com a eficiência e eficácia de uma boa gestão pública, e assim, refletem na 

qualidade do atendimento ao público estudantil e em todo o ambiente 

universitário, nas DIVERSIFICADAS relações e, portanto, na missão de uma 

universidade plena: ensino, pesquisa e extensão. 

 

Comando Local Unificado de Greve-SINTUNIFESP/UNIFESP 

 


