NOVAS REGRAS PARA A ALTERAÇÃO DE REGIME DE TRABALHO NO CPII
A Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) elaborou uma proposta para
regulamentar a alteração do regime de trabalho no CPII. Na proposta são tratadas questões como
pré-requisitos para a mudança regime (40h para 20 h ou para DE, DE para 40h etc.), exigência de um
tempo mínimo de permanência no regime de DE para pedir aposentadoria e regras para retorno a
regime a que o docente já pertenceu. Caberá ao CONSUP analisar esse documento da CPPD e fazer as
alterações que julgar cabíveis.
Por ser um tema que afeta diretamente o corpo docente, a ADCPII também está analisando a
proposta e convida todos(as) os(as) interessados(as) a participarem de uma reunião para discuti-la.
O encontro será na próxima 3ª feira, dia 29 de setembro, às 18h, em nossa sede, e contará com a
presença de nossa assessoria jurídica. Sua participação será muito bem-vinda!

COMEMORAÇÃO DO DIA DO MESTRE
Já estão abertas as inscrições para a participação na nossa tradicional feijoada do Dia do
Mestre. Teremos música ao vivo, muito papo e muita diversão.
Data: 17 de outubro, sábado, às 13 horas.
Local: Restaurante Ernesto – Largo da Lapa, 41 (Centro)
As inscrições poderão ser feitas por telefone ou pessoalmente, em nossa sede, até o dia 13
de outubro. Associados e associadas não pagam. Caso queiram levar um(a) convidado(a), o custo
será de R$ 20,00. A partir do(a) segund(a), R$ 45,00, que é o valor total cobrado pela casa. Cada
participante ficará responsável pelo custo das bebidas e sobremesa consumidas.
D

ENCONTRO DE APOSENTADOS
Nosso Encontro de Aposentados de 2015 será realizado no dia 29 de outubro. Desta vez, o
evento será uma visita guiada no Jardim Botânico, seguida de um saboroso lanche.
Local e horário de encontro: Rua Jardim Botânico, 1008, às 13h30min.
Inscrições: até o dia 23 de outubro, por telefone ou pessoalmente.
Obs.: Caso chova, o evento será adiado.
Solicitamos a nossos associados que auxiliem na divulgação do evento, uma vez que o envio
de correspondência via Correio está prejudicado pela greve do setor.

CONTRIBUIÇÕES PARA O PRÓXIMO NÚMERO DA REVISTA “EDUCAÇÃO EM PAUTA”
O envio de artigos para o próximo número de Educação em Pauta deverá ser feito até o dia
10 de outubro. Solicitamos aos associados interessados em contribuir que observem as seguintes
instruções:
• os autores deverão informar o Departamento ao qual pertencem e o campus em que
trabalham;
• os artigos deverão ter, no máximo, 16 mil caracteres com espaço;
• as eventuais ilustrações para os artigos (fotos, imagens etc.) deverão ser enviadas com as
devidas legendas;
• não é necessário inserir “resumo” e “palavras-chave”;
• o endereço eletrônico para o envio dos artigos é secretaria@adcpii.com.br.
Diretoria da ADCPII
25 de setembro de 2015

