PLATAFORMA ELEITORAL DA CHAPA

“TRABALHANDO JUNTOS”,
BIENIO 2018/2019
A Associação dos Pesquisadores Científicos do Estado de São Paulo - APqCtem como missão a
defesa da pesquisa científica, dos Institutos de Pesquisa do Estado de São Paulo e dos seus
recursos humanos, pesquisadores científicos e pessoal de apoio à pesquisa.Nos propomos a
trabalhar em prol dessa Missão, destacando os seguintes pontos:
1

Dar continuidade aos planos da gestão anterior;

2

Defesa da carreira do Pesquisador Científico, do pessoal de apoio e dos institutos e de
sua integridade patrimonial;

3

Intensificar a luta e a mobilização visando à correção salarial e a distorção salarial
dentro da categoria (devido a ganhos judiciais);

4

Lutar por um CONCITE democrático, criado por Lei e que organize e coordene a ciência
e tecnologia e inovação do Estado, com suporte à atuação governamental;

5

Defesa da pesquisa pública com objetivo social- integração com a sociedade sem
entrega do acervo público à interesses privados;

6

Autonomia da gestão administrativa e financeira dos institutos;

7

Defesa do aperfeiçoamento científico permanente e progressão na carreira de PqCs e
de apoio;

8

Implantação de todos os quadros que compõe a APqC (Centro de Debates, Centro de
Estudos e representantes em Institutos) de forma que facilite a participação e a
descentralização das atividades da associação junto a todos os colegas que são regidos
pela CPRTI, espalhados por todo o Estado de São Paulo;

9

Realização de eventos que contemplam o sistema paulista de CT&I;

10 Ampliação e integração do quadro de associados;
11 Criação de convênios e outros benefícios a todos os associados;
12 Propor Ações coletivas.
Os pontos apresentados representam os compromissos dos membros que compõem a
diretoria executiva e o conselho deliberativo, pressuposta a deliberação coletiva para definição
de ações, atividades, projetos e outras medidas, sempre que discutidas e votadas pela maioria
dos associados da Associação dos Pesquisadores Científicos (APqC).
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