
Consulta aos docentes e funcionários sobre o Dia do Servidor Público 

Com o objetivo de avaliar a transferência do ponto facultativo de 28 de outubro (Dia do Servidor Público) para o dia 3 
de novembro, o Conselho Gestor do Campus de São Carlos realizou consulta para manifestação dos docentes e 

funcionários das Unidades e Órgãos locais. Após ampla divulgação, o formulário on-line ficou disponível entre os dias 
7 e 11 de novembro de 2022. Abaixo, segue o resultado da pesquisa. Total de participantes: 509. 

 



 

 

COMENTÁRIOS (Item opcional) 

 "Concordo totalmente" desde que a mudança seja divulgada antes do início do semestre, junto com o 
calendário acadêmico, para que se possa fazer o planejamento do semestre. Mas, estou totalmente 
"insatisfeito" da forma que o processo foi conduzido esse ano (e nos anos passados), visto que a mudança 
foi comunicada nas vésperas do dia 28, forçando mudanças nos planejamentos tanto acadêmico quanto 
familiar. 

 A alteração deve ser avaliada anualmente para que sejam verificados os dias de ponte entre os feriados 
dos dias 2 e 4, analisando a viabilidade da mudança. 

 A forma como a alteração foi feita nesse ano foi muito primitiva. Confusão com dia letivo: aula ou não aula 
no dia 28? Indecisão!. O conselho gestor teve uma péssima atuação no que diz respeito a esta matéria, na 
minha opinião. Uma mudança dessa necessita ser programada e anunciada com tempo suficiente. Nunca 
mais a fazer de última hora! 



 A forma como foi feita a troca foi arbitrária e com prazo de divulgação incompatível com o planejamento 
de todos. Como já se sabe quando o feriado vai cair (vem indicado inclusive no calendário do ano anterior) 
é sempre possível consultar o interesse da maioria com praticamente um ano de antecedência. Além disso 
há um impacto, além dos compromissos pessoais já assumidos, com atividade de trabalho como aulas, 
reuniões e etc. Considero a decisão, mas principalmente a condução, muito ruim. 

 A implantação dessa mudança deveria ser tratada caso a caso e se for utilizada, deve ser informada com 
antecedência para que consigamos nos organizar. 

 A injustiça é obrigar os funcionários compensarem a semana do natal e ano novo quando sabidamente a 
USP não funciona. 

 A minha insatisfação foi pela pouca antecedência da mudança e pelo dia 28 deste ano ser véspera de 
eleição e muitos alunos se programaram para viajar neste dia para votar. 

 A mudança da data é óbvia e coerente 

 A mudança deve ser avisada com antecedência, para que os funcionários possam se programar melhor. E 
ela não deve ser absoluta. Existem anos em que ela é importante e anos em que a alteração não tem 
necessidade. Parece que os anos interessantes são quando os feriados de 28/10 e 04/11 caem na terça-
feira ou na sexta-feira apenas. 

 A mudança deve ser planejada com antecedência para não prejudicar as atividades didáticas.  

 A mudança é uma boa ideia. O que atrapalha muito é quando a mudança é realizada às vésperas da data. O 
calendário deveria ser feito no ano anterior e assim todos podem se planejar melhor sem mudanças dessa 
natureza. Parabéns pela iniciativa do forms. Att. 

 A mudança feita na semana do feriado é muito prejudicial, já que torna impossível tanto o planejamento 
das aulas como o planejamento pessoal.  
Não acho que o 28/10 deveria necessariamente passar para o dia 03/11 (isso depende do dia de semana 
em que o feriado cai). O que seria muito importante é, no início do ano, ou ao menos antes do início do 
segundo semestre letivo, já fosse decidido como tratar esses feriados dos dias 28/10, 02/11 e 04/11. 

 A mudança poderia ocorrer em todos os anos, exceto nos anos em que o feriado do dia 28/10 é na 
segunda. Quando o dia 28/10 é segunda, o dia 03/11 é no domingo, e a mudança não é vantajosa neste 
caso. 

 a única e importante ressalva é que seja comunicado com a devida antecedência...  

 Achei uma atitude que favoreceu a todos, independente da função de cada um. 

 Acho essa alteração válida pois a partir de 28/10 nós temos muitos feriados em um curto espaço de tempo 
(02/11, 04/11, 15/11). Isso atrapalha o andamento das atividades letivas. 

 Acho mais produtivo. 

 Acho ótima a transferência do ponto facultativo de forma definitiva para o dia 03/11, pois desta forma nós, 
funcionários técnico-administrativos, não precisaremos compensar as horas do dia 03 de novembro.  
 
Muito importante estarem analisando o assunto com antecedência.  

 Acho que a definição pela troca poderá ser bastante prejudicial, principalmente porque há muitas 
atividades que ficam comprometidas justamente pela data ser respeitada pelos setores na RUSP em SP e 
ainda a proximidade dos feriados em S.Carlos. 

 Acho que a opção é boa se programada com antecedência e, preferencialmente, se for em conjunto com 
outros orgãos estaduais de atuação local. Por exemplo, minha cônjuge também é servidora pública 
estadual, e para ela não houve alteração. Então, no meu caso (específico, eu sei), não valeu a pena, pois na 
folga dela eu trabalhei e vice-versa. 
 
O que eu acho que poderia satisfazer a todos é deixar a critério do servidor. E não impedir o trabalho no 
dia 3, como aconteceu esse ano. Assim, em casos excepcionais, como o meu, eu ainda poderia trabalhar 



neste dia. 

 Acho que esse dia deveria ser considerado como qq outro feriado.. não mudar. 

 Acho que vai depender de cada ano, ou as duas opções, assim a unidade não precisa parar 

 Acho uma boa mudança, porém este ano ter avisado tão perto do dia fez com que fosse até negativa para 
muitos. Se estiver desde o inicio no calendário, concordo totalmente com a mudança. 

 Acredito que essa questão deve ser analisada a cada ano em função dos finais de semana e possíveis 
"pontes". 

 acredito que sempre será vantajoso no caso de São Carlos. 

 Acredito que tem que ser avaliado cada ano. 

 Acredito que tenha que ser analisado ano a ano, pois o calendário é muito dinâmico. 

 Agradeço a colaboração para implantar esse acordo a todos os anos , obrigado pela colaboração . 

 Ao se considerar que as horas trabalhadas neste dia são utilizadas como crédito no uso do dia que 
intervala os dias de feriado na cidade, em muito beneficia a todos. 

 Apenas solicito que essa mudança seja definida com antecedência para planejamento. Se for pra manter 
no dia 28, espero que seja definido isso bem antes para planejamento do setor e também pessoal.  

 As mudanças de datas de feriados podem ser definidas quando a USP divulga o calendário Escolar Anual. 
Para o Campus USP São Carlos isso é possível de ser realizado, pois o dia do funcionário público, o dia de 
finados e o dia de aniversário da cidade são datas fixas. Não vejo porque fazer a alteração de feriados 
próximo a estas datas. A meu ver falta planejamento e que afeta a vida de muitos que frequentam, 
estudam e trabalham na universidade. Por exemplo, alguns estudantes já haviam comprado passagens 
para a sexta-feira (dia do funcionário público), pois até então não havia nenhuma alteração no calendário 
local do Campus USP São Carlos, o que veio causar posteriores transtornos com estas mudanças de última 
hora no Calendário Escolar. Enquanto que, para mim foi boa a alteração da data do feriado. Enfim, minha 
sugestão é que se houver alterações que  sejam planejadas com muita antecedência, pois podem causar 
transtornos para muitas pessoas, o que é evitável. Parabenizo os responsáveis pela consulta realizada à 
comunidade. 

 As perguntas e as opções de resposta apresentados aqui poderiam ser mais objetivas.  

 Atrapalhou os planos de quem previamente marcou viagens. 

 Avisar com antecedência, para que o cronograma de aulas possa ser elaborado. 

 Boa iniciativa 

 Caso seja decidido por alterar, ao menos fazê-lo com antecedência.  

 Causou bastante desconforto, as pessoas foram pressionadas a vir trabalhar. Os motivos pessoais foram 
totalmente invalidados em cima da hora.  

 com a sobre carga de trabalho fazer mais pausas ajuda para descansar. 

 Comento aqui a respeito da minha insatisfação assinalada neste formulário. Ela se dá pelo aviso da troca 
de dia com tão pouca antecedência. Considero relevante que a gestão atue em consonância com uma 
comunidade que se organiza com antecedência face aos feriados. Com efeito, desta vez, houve 
descontentamento de boa parte da comunidade que já considerava poder estar fora no dia 28/10 para se 
deslocar para o 2o turno das eleições. 
 
 A título de sugestão, me parece que a consulta à comunidade para a permuta de 28/10 e 03/04 deva ser 
feita anualmente, com a devida antecedência.  
 
No mais, agradeço a consulta e parabenizo ao Conselho Gestor do nosso campus pela iniciativa. 

 Como este ano, coincidiu o dia 28 de outubro, numa sexta-feira, então não concordo com a mudança.  



 Concordo com a substituição apenas quando o dia 03/11 "cair" em dia útil.  

 Concordo desde que o dia 03 caia em dia útil. 

 Concordo desde que o dia 03/11 seja dia útil de trabalho. 

 Concordo desde que o dia 3 de novembro não caia em um final de semana. 

 Concordo pois, nós os servidores não docentes teríamos um dia a menos para pagar no banco de horas, se 
eu fosse servidor docente discordaria totalmente. 

 Concordo, desde que quando não houver a possibilidade de ponte, o dia 28/10 não seja transferido. 

 Concordo, desde que todos os serviços do campus sigam o mesmo calendário. Em 2022 o Conselho Gestor 
do Campus adotou a mudança porém a Creche do campus não deu atendimento no dia 28/10, o que 
prejudicou fortemente diversas atividades de funcionários, docentes e alunos que dependem do serviço 
oferecido. 

 Concordo, exceto para o caso do dia  dia 2 cair de sexta ou sábado. 

 Concordo, porém não entendo porque essa regra serve somente para funcionário 

 Concordo, se for para evitarmos pagar ainda mais horas referentes à ponte dos dias 02 e 04 

 Considero importante essa consulta, mas ela e a decisão correspondentes devem estar divulgadas "antes" 
do início do semestre letivo. Feita no momento como foi, ela atrapalhou todo o planejamento tanto dos 
docentes e funcionários quanto dos alunos. 

 Creio a proposta do dia 03 como dia do servidor, permite ajustar esse monte de feriados e facilita 
planejamento de aulas e demais atividades. 

 Depende de cada ano referente ao dia da semana que cairá o dia 3.11. Agradeço! 

 Dependendo de quando for a emenda entre o dia 02 e o dia 04, eu concordo.  

 desde que dia 3 seja dia útil 

 Desde que o feriado caia na 3ª ou 6ª feira. 

 DESDE QUE, O DIA 3 (DIA ENTRE OS FERIADOS), SEJA UM DIA ÚTIL, E PORTANTO QUE NÃO NOS PRIVE DE GOZAR 
O FERIADO DO DIA 28/10. OBRIGADA. 

 Desnecessário alterar e mudar esta data. Nem sabemos se o governador irá conceder, uma vez que é 
ponto facultativo. 

 Deveria ter sido planejado no calendário e não às vésperas do feriado. 

 É bom para o funcionamento operacional (organização do atendimento) no trabalho e bom para o 
funcionário. 

 É uma boa ideia trocar as datas para evitarmos pagar horas dos dias pontes. Porém, desta vez foi mudado 
muito em cima da hora e já tínhamos compromissos marcados com base no calendário original.  

 é uma boa opção já que temos que compensar as horas das "pontes de expediente", e como o final do ano 
normalmente temos uma "ponte" maior, são muitas horas para os servidores pagarem. 

 Essa decisão deveria ser informada já na divulgação do calendário acadêmico.   

 Essa mudança precisa ser analisada ano a ano, tendo em vista a necessidade ou não da ponte, uma vez 
que se o dia 03 de novembro cair num final de semana, não há o que compensar.  

 Essa transferência do Ponto Facultativo para o Recesso só é interessante se o dia 28/10 cair em uma 
terça, quarta ou sexta, E o dia 03/11 em uma segunda, terça ou quinta. Nas demais situações, considero 
não ser necessária a alteração. Portanto, se for definida a alteração nessas condições, sou favorável. 
Porém se essa deliberação for para qualquer que seja a situação, eu discordo e acho melhor decidir a 
cada ano. 

 Esta data 28/10, há muitos anos esta sendo trocado pelo dia 03/11. 



Então não vejo porque dizer que é experimental. 

 Estou gozando de licença prêmio 

 Eu concordo desde que o dia 03/11 seja um dia útil, senão, fica o dia 28/10 mesmo 

 Eu considero que a conveniência de transferência do ponto facultativo depende de cada ano, conforme a 
distribuição dos feriados pelos dias da semana. Acho que não é viável fazer uma regra definitiva sobre 
isso. 

 Eu gostaria que essa mudança de feriado fosse implantada novamente, desde que fosse feito com uma 
antecedência maior. A mudança foi confirmada muito tarde, na última hora atrapalhando qualquer tipo de 
planejamento. 
Além disso, a PUSP-SC permitiu que a Creche USP São Carlos não funcionasse no dia 28/10, prejudicando 
as famílias com crianças na referida creche. Não fomos comunicados do fechamento da creche no dia 28, 
só ficamos sabendo na véspera (dia 27/10) e por terceiros. Nem a Creche e nem a PUSP-SC nos avisaram. 

 eu prefiro que a consulta seja feita anualmente 

 Eu tinha um procedimento a ser realizado na minha filha e tive que desmarcar, pois não tive opção de 
negociação. Não tinha direito a atestado! Na ponte, a profissional também não trabalhou.  

 Eu trabalhei tanto dia 28/10 quanto dia 03/11, mas prefiro a mudança. 

 explicação: "Concordo totalmente", desde que a mudança esteja clara e divulgada com ampla 
antecedencia (pelo menos antes do inicio do semestre!). Neste sentido estou "insatisfeito" com a forma 
como foi conduzido o processo este ano (e nos anos passados), onde o dia 28 constava como feriado no 
calendário oficial e em cima da hora foi feia a mudança 

 Ficou na cara que realizaram a mudança por conta da eleição, isso para privilegiar um certo candidato. 
Agora vem fazer a consulta??? 

 Foi muito bom, principalmente pelo feriado municipal e a troca do dia 28/10, que permitiu que alguns 
servidores pudessem viajar. 

 Foi um experimento que deu certo. 

 Gostaria de saber como será feito nos anos em que o dia 3 de novembro cair num sábado ou domingo. 

 Gostaria de usufruir do ponto facultivo na data dele. Entendo que ponte entre feriados gera necessidade 
de banco de horas, mas  quando as pessoas não possuem banco de horas, podem trabalhar caso desejem.  

 Gostaria q ficasse como estava. Da pra viajar. Sempre pagamos a ponte mesmo. 

 Gostaria que fosse feito ano a ano, porque pode o dia 3 ser um final de semana ai perdemos no caso só 
funcionário porque professor nem ponto assina. 

 Idealmente poderia haver a opção a ser definida entre a chefia imediata e o servidor, beneficiando a todos 
os interessados igualmente, sem a necessidade de obrigar os setores a funcionarem quando ninguém 
manifestar interesse em vir.  
Na ponte do feriado de novembro tudo é lotado na região, prefiro poder usufruir no dia 28, que 
conquistamos e merecemos muito.  
No próximo ano, por exemplo, o dia 28 cai num sábado, ou seja, de qualquer forma já seria exigida a 
compensação do dia 3/11, não seria? 

 Implantar a mudança definitivamente, talvez não seja conveniente. Por outro lado, a mudança deste ano 
foi feita em cima da data. Reflete o que aconteceu com o acordo coletivo, vige por dois anos, mas o 
calendário para as compensações demorou a sair. Respondi "Satisfeito" à primeira pergunta, pois tinha 
viagem (já) marcada na emenda dos feriados e com a transferência do ponto facultativo esse dia não 
precisará ser compensado. Ficou bom! 

 Implementar com antecedência para permitir PROGRAMAÇÃO! 

 Já que 3/11 é praticamente uma ponte, esse ponto facultativo em 3/11 oficializa essa ponte, não atrapalha 
o andamento das atividades, como o é em 28/10. É justo que seja 3/11.  



 Minha sugestão é que a análise para a troca seja estabelecida. Em caso de benefício para os servidores, 
seria implementada. 

 Na minha opinião é importante não fazer mudanças de última hora, por causa do calendário das aulas de 
Graduação. O importante é definir uma data para o ponto facultativo dos Funcionarios Publicos no inicio 
do semestre letivo e não mudá-la depois do iníico das aulas. 

 Na minha opinião, o dia do servidor público não deve ser alterado, pois isso ao meu ver, desvaloriza a 
categoria, tendo o dia comemorativo sendo comemorado em outra data. 

 nada a informar 

 Não deveria ser automática a mudança, pois há dia 03/11 em que não é vantagem transferir, como por 
exemplo quando o dia 02/11 for em uma sexta-feira. 

 Não faz o menor sentido deixar essa alteração permanente. Acredito que isso deva ser definido em cada 
ano e de acordo com as necessidades dos funcionários já que nem sempre o dia 03 irá configurar uma 
ponte. 

 Não podemos assumir isso como regra geral e definitiva, pois terá ano em que o dia 3 cairá aos sábados e 
domingos.  

 Necessário que se defina com maior brevidade e que sejam incluídas as definições sobre a eventual 
suspensão das aulas e demais atividades acadêmicas de maneira padronizada para todas as Unidades do 
Campus São Carlos para o dia 28/10. 

 Nem todo ano haverá os feriados no meio da semana justificando a transferência, 2023 por exemplo. 

 Nesse ano foi válido, pois com a proposta houve a contrapartida de não precisar compensar as horas do 
dia 03/11, podendo optar em trabalhar no dia 28.10. Como haverá anos em que dia 28.11 possa cair em 
sábados e domingo ou até mesmo o dia 03.11, penso que uma regra nesse sentido viável, sendo necessário 
uma análise ano a ano. 

 Neste ano a creche da USP/SC não funcionou no dia 28/10, dificultando a vida dos pais e mães de 
crianças. Acredito que tal alteração deva contemplar todos, para não haver prejuízos.  

 o assunto na prática só é relevante para os servidores não docente, que são obrigado a pagar as horas 
das pontes. 

 O dia atribuido em memoria do servidor não faz sentido em outra data. O que queremos , um feriado 
apenas, não uma valorização da finalidade? 

 O dia do Servidor Público não é - e não deveria ser tratado como - apenas um dia de folga para os 
trabalhadores do serviço público. A data, em dia único e nacional, é também oportunidade para a 
participação conjunta dos servidores nos eventos comemorativos e nos movimentos sociais organizados 
de interesse da categoria. 
Acredito que a transferência do dia para coincidor com o intervalo entre feriados municipais contribui 
para apequenar a data e subverte o seu significado.  

 O mais importante é que a decisão sobre a data (28 ou 3) esteja no calendário e não seja alterada, o que 
sempre gera confusão.  

 O ponto facultativo do dia 28 de outubro deviria ser transferido para algum dia que sirva como dia ponte 
considerando os dias 2 de novembro e 4 de novembro. No caso do dia 3 de novembro cair em um sábado 
ou domingo, sou contrario a transferência. 

 O ponto principal é termos essa informação com a devida antecedência. Esse feriado é de conhecimento 
geral, como o é tbem 2/11 e 4/11. As pessoas se programa, agendam viagens, e etc. Ficar mudando em cima 
da hora demonstra a falta de cuidado e planejamento dos dirigentes, o que é muito ruim.  Além do que 
configura falta de respeito para os colegas que trabalharm como funcionários e docentes na USP em São 
Carlos. 

 Obviamente, o dia 03.11 caindo em dia útil 



 Os funcionários têm que pagar horas, não faz tanta diferença pagar depois, aos poucos, e faria diferença 
ter dias seguidos para descansar e/ou viajar. 

 Para mim ficou indiferente, se não tivesse o feriado teria que compensar. Ou seja, não foi uma mudança 
que fez o funcionário satisfeito. 

 Parabéns pela iniciativa!  

 Particularmente, prefiro manter a folga do dia 28/10 na própria data e pagar as horas referentes ao 
descanso do dia 03/11. 

 Penso que a transferência do ponto facultativo do dia 28/10 para o dia 3/11 deve ocorrer sempre que esse 
último estiver entre segunda e sexta-feira, não sendo transferido nas outras hipóteses. 

 Pode ser analisado caso a caso 

 Precisa ver como fica o calendário, pois odia 3 as vezes pode ser sábado ou domingo. Poderia ser 
flutuante. 

 Primeiramente, para o feriado deste ano, foi decidido muito em cima da hora, conflitando com os 
planejamentos de compromissos assumidos anteriormente. 
Além disso, apesar de São Carlos ter essa particularidade de feriado sequenciado, a mudança do feriado 
do Servidor Público demonstra a desvalorização da data. Não vemos nenhum feriado ser alterado devido a 
pontes ou outros motivos, por que o descaso com um dia tão importante quanto o reconhecimento da 
nossa dedicação? 
Também é importante ressaltar que, uma parte dos serviços administrativos e acadêmicos necessita de 
interação com outras unidades. Ocorre que no dia 28 as demais unidades não trabalham e nós sim e se há 
necessidade de contato com elas, nossa demanda deve aguardar. E o mesmo acontece no inverso, que 
nos dias 3 e 4 as demais unidades trabalham e em vez de ficar 1 dia sem interação, acaba ficando 2 dias. 
Neste ano, por exemplo, alguém que enviou alguma demanda na terça-feira, dia 1, ficou praticamente uma 
semana sem resposta, tendo que aguardar até a segunda-feira seguinte, dia 7. 

 Primeiro ponto que considero é até uma forma de valorizar o feriado em nossa "homenagem", ninguém 
muda o 7 de setembro por ser mais ou menos conveniente, nem o 12 de outubro, por exemplo. Outro ponto 
é sobre as demais unidades USP que temos contato e precisamos interagir, podemos precisar deles no dia 
28 e não vamos conseguir porque estamos trabalhando e eles não. Em específico sobre esse ano, como 
tudo se deu de forma abrupta, não foi possível um planejamento adequado, nem das aulas e nem das 
atividades administrativas. Além disso, de qualquer forma, um ou outro dia precisa ser compensado 
mesmo e as chefias não possuem uma atuação uniforme nesse sentido, então, no dia 28, mesmo com o 
ponto facultativo dado pelo governador, pode ter ocorrido do funcionário ser obrigada a trabalhar porque 
o chefe não considerou "falta abonada". Para 2023 dia 04/11 é um sábado, então não fará diferença para a 
maioria, mas nos próximos anos, se for o caso de alterar, que seja feito logo após a assinatura da 
renovação do acordo coletivo e com informação para a universidade toda. 

 Principio dizendo que a ideia de fazer uma consulta é verdadeiramente muito boa. Sugiro, entretanto, que 
esta seja feita a respeito tão somente do calendário do ano vindouro. Não me parece cabida a presente 
consulta ter o intuito de valer para todos os anos, uma vez que a situação varia de ano pra ano. Por 
exemplo, algumas vezes o dia 03/11 vai cair num fim de semana quando o dia 28/10 não iria cair. 
 
A decisão da mudança no presente ano foi tomada de forma absolutamente intempestiva, tendo sido feia 
sem nenhuma consideração com o planejamento dos funcionários docentes e técnico-administrativos. 

 Quando o dia 03/11 cair aos finais de semana, seria feito a mudança mesmo assim? 

 referente a última afirmação (Gostaria que a USP implantasse essa mudança para os próximos anos), sou 
favorável desde que o dia 03/11 não seja dias de final de semana, caso contrário, o ideal seria manter o dia 
28/10 como ponto facultativo. 

 respondi neutro porque depende de uma programação prévia bem feita. Se for para fazer como neste ano, 
sem incorporar no calendário de aulas inicial e mudar em cima da hora, melhor deixar como está. Deu 
muita confusão. 



 SEM COMENTARIO 

 Sempre deu certo assim não sendo necessário a alteração 

 Sempre que o dia 03/11 cair em dia da semana que há expediente normal no Campus de São Carlos, a 
transferência do dia 28/10 para o dia 03/11 deveria ser adotada. 

 Seria importante a análise para cada ano, não devendo ser algo permanente no calendário. 

 Seria interessante assegurar a mudança quando dia 3/nov cair em dia útil. 

 Seria melhor todo ano perguntar antes, não ser regra  

 Só tenho elogios a fazer sobre a alteração do ponto facultativo de 28 de outubro para 3 de novembro. 
Excelente iniciativa. 

 Sugestão: o de 28/10  poderia  passar para o dia 01/11; ou que seja mantido o dia que ele realmente 
representar.  

 Sugiro que seja feita esta consulta a cada ano, pois não podemos trocar o dia 28 por um final de semana, 
por exemplo. 
Sugiro também, que a consulta seja feita com antecedência, pensando em pais que utilizam a creche do 
campus. 

 Talvez o mais importante seja saber a data com antecedência de pelo menos 2 meses para que se possa 
fazer um adequado planejamento do trabalho que muitas vezes envolvem colegas de outras cidades, 
inclusive de fora do país.  

 Temos um acordo coletivo, aonde já está as pontes, recessos.... Todo funcionário tem uma vida pessoal 
fora daqui , e muitos já estavam com uma programação feita com suas famílias. Tirar o nosso direito ao 
feriado e transferir sem consultar todos os envolvidos prejudicou e muito .Lembrando que todo acordo 
coletivo deverá ser respeitado pelas partes durante o seu período de vigência e se destina sempre a 
proteger e ser favorável ao trabalhador. 

 Tive de cancelar viagem devido a troca. O ponto facultativo do Dia do Funcionário Publico é dia 28/10.  

 Toda alteração no calendário inicialmente proposto deve ser informada com devida antecedência. Fato 
que não tem ocorrido e prejudica a programação das aulas.  

 Trabalhamos em um dia que os outros campi da USP não trabalham e com isso o trabalho rende menos. A 
mudança foi feita sem uma consulta prévia. Os servidores já haviam se programado anteriormente. 

 Um desrespeito para com os funcionários a mudança, ainda mais muito em cima da hora. Tive prejuízos 
pessoais e financeiros com essa mudança! 

 vários feriados intercalados são muito ruins para a programação das aulas.  
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