
 

 

CONVOCAÇÃO - PLENÁRIA ESTADUAL DA 

ADUNESP EM 13/1/2023 
 

Caras e caros colegas, 

 

Começamos 2023 com a posse dos eleitos e eleitas para os governos federal e estaduais, 

assembleias legislativas, Câmara e Senado Federal. Os resultados das urnas nos apontam desafios 

e a necessidade de estarmos atentos à defesa da democracia e das liberdades democráticas, dos 

direitos da classe trabalhadora, dos serviços públicos, da educação e da saúde, das universidades 

públicas, da ciência e da pesquisa. 

Neste cenário, a Associação dos Docentes da Unesp – Adunesp S.Sindical realiza uma 

Plenária Estadual nesta sexta-feira, 13 de janeiro de 2023, para discutir a conjuntura e outros 

pontos que guardam relação com ela. É o caso da data-base dos/as servidores/as docentes e 

técnico-administrativos/as das universidades estaduais paulistas em 2023 e da realização do 41º 

Congresso do Andes – Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições do Ensino Superior, que 

ocorrerá entre os dias 6 e 10 de fevereiro de 2023, na Universidade Federal do Acre, em Rio 

Branco (AC), com o tema “Em defesa da educação pública e pela garantia de todos os 

direitos da classe trabalhadora”. A Adunesp é uma das seções sindicais que integram o 

Andes e tem direito a enviar delegados ao Congresso. 

 

A plenária 

Data: Sexta-feira, 13/1/2023, 15h. 

Formato: Online (o link será disponibilizado em breve).  

Pauta: 

- Conjuntura 

- Data-base 2023 

- 41º Congresso do Andes-SN 

 

 A Adunesp Central orienta as subseções e representações de base a realizarem 

assembleias locais/reuniões prévias para discutir os pontos propostos. 

De acordo com o Regimento Geral da Adunesp, têm direito a voto até dois representantes 

por Subseção ou Representação de Base nos campi: um membro da diretoria e outro indicado por 

assembleia de base. Demais participantes terão direito a voz, mas não a voto. Os interessados em 

participar devem escrever para adunesp@adunesp.org.br e solicitar o envio do link da atividade.  

 

 

João da Costa Chaves Júnior 
Presidente da ADUNESP S. SINDICAL 
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