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Mudanças impostas pelos avanços tecnológicos abrem a discussão sobre as relações 
trabalhistas. Grupo de trabalho vai debater pontos polêmicos. 
 
Como conciliar uma legislação trabalhista engessada com os novos modelos de educação? Essa 
é a pergunta que representantes das instituições de ensino superior e sindicatos de 
professores e trabalhadores pretendem responder até a próxima Convenção Coletiva de 
Trabalho, em março de 2008, com a criação da Comissão para o Aprimoramento das Relações 
de Trabalho.  
 
A comissão intersindical tem o objetivo de resolver com antecedência alguns pontos paralelos 
ao reajuste salarial, com discussões conjuntas entre o Sindicato das Entidades Mantenedoras 
de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo (Semesp), Federação dos 
Professores do Estado de São Paulo (Fepesp) e Federação dos Trabalhadores em 
Estabelecimentos de Ensino do Estado de São Paulo (Fetee). 
 
Desde a primeira reunião da comissão, em maio, cinco pontos considerados mais importantes 
foram destacados: relações de trabalho nas modalidades de ensino a distância; relações 
trabalhistas nos cursos seqüenciais e modulares; planos de carreira; atividade docente e 
atividades de coordenação; e eventual implementação de assistência médico-hospitalar por 
meio das entidades sindicais. A segunda reunião, no final de junho, ampliou o debate sobre os 
temas, expondo a opinião das partes. Agora, devem ser formadas as subcomissões 
intersindicais para cada assunto para aprofundar os pontos da pauta. 
 
Segundo o presidente do Semesp, Hermes Figueiredo, algumas instituições têm de fazer 
"ginástica" para se adequar às novas questões, o que provoca um clima de insegurança 
jurídica nas relações trabalhistas. "São assuntos que parecem de menor importância, mas 
geram um passivo", afirma. 
 
Para o vice-presidente do Semesp, Gabriel Mário Rodrigues, a discussão de temas ligados às 
mudanças no modelo de educação não pode ser mais adiada. "O mundo mudou, e em função 
disso nós precisamos fazer nossas transformações", diz. Um exemplo é a ausência de aulas no 
período da tarde na maioria das faculdades - de acordo com Hermes Figueiredo, atualmente 
70% das atividades escolares são noturnas. Com isso, cria-se um vazio na carga horária dos 
funcionários, que, pela lei, teriam de trabalhar de manhã e à tarde para cumprir a jornada 
completa. O mesmo vale para o regime de contratação e a carga horária de professores de 
cursos modulares - como os tecnológicos -, que varia durante o período letivo legal. 
 
Para o presidente da Fepesp, Celso Napolitano, discussões já antigas, e que ainda não foram 
resolvidas, agora têm a companhia de problemas criados pelas novas tecnologias. "Uma das 
nossas preocupações é sobre como vão ficar as relações de trabalho com o ensino a distância." 
Ainda não está claro para a Federação, por exemplo, qual o horário de trabalho de um 
professor a distância: se deve estar disponível integralmente para atendimento on-line ou se 
pode se conectar em horários preestabelecidos. Não há regulamentação para o tema. 
 
Napolitano também chama a atenção para os cursos semipresenciais. A Federação teme que, 
num curso modular, parte das disciplinas seja ministrada por professores ou até empresas de 
fora da instituição, sem um projeto pedagógico único. Em relação aos planos de carreira, ele 
afirma que a categoria tem a necessidade de um piso salarial. "Há escolas usando o plano de 
carreira para rebaixar salários. Há necessidade de um piso", diz. 
 
As reuniões das subcomissões devem se estender até novembro. Ao final, as sugestões serão 
levadas à comissão principal para serem aprovadas pelas entidades sindicais e, em seguida, 
fazerem parte da Convenção Coletiva de Trabalho de 2008. A expectativa é de que até 90% 
dos pontos sejam resolvidos antes da discussão salarial. 
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