
Professores do ensino superior têm
assembléia no dia 9 de junho

Depois de um longo perío-

do de incertezas, as negocia-

ções do ensino superior final-

mente avançaram e agora os

professores têm uma proposta

de reajuste e cláusulas sociais

para analisar e deliberar.

A assembléia esta marcada

para o dia 9 de junho, quinta-fei-

ra, às 15h, na sede do Sindicato.

Campanha Salarial 2005

No dia 9 de junho, às 15 horas, o Sindicato também fará a assembléia de
prestação de contas de 2004. Todos os professores, de todos os segmentos, es-
tão convidados a participar.

Prestação de Contas

Assembléia no SINPRO-SP – Rua Borges Lagoa, 208
(Vila Clementino - metrô Santa Cruz)
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» O professor do futuro
O SINPRO-SP iniciou uma série especial temática que pretende abrir espaço para a discussão sobre “quem é o
professor do futuro e quais os desafios e dilemas que nos aguardam”. Confira os depoimentos que já estão no ar
e participe do debate.

» Reforma universitária
Acompanhe o especial da reforma universitária e conheça a segunda versão do projeto de lei que o MEC
divulgou no último dia 30.

» Saúde do professor
Conheça o programa de saúde vocal e o serviço de avaliações posturais oferecidos pelo SINPRO-SP gratuita-
mente aos professores.

Receba as notícias do SINPRO-SP.
Assine o boletim digital (boletim@sinprosp.org.br)

e receba uma nova edição a cada sexta-feira no seu e-mail.

conecte-se


