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Adunesp apoia greve nas ETECs e FATECs

Saiba mais sobre os colegiados centrais
Conselho Universitário (CO)

Os servidores docentes têm direito a eleger
um representante (titular + suplente) por unidade universitária.
Cabe ao CO, órgão colegiado máximo, traçar as diretrizes gerais da Universidade. Entre
suas atribuições, estão: aprovar, acompanhar e
avaliar a execução do plano global da Universidade; alterar o Estatuto e o Regimento Geral

da Unesp; aprovar os regimentos das Unidades
Universitárias, das Unidades Complementares e
dos colegiados centrais; aprovar a proposta orçamentária da Unesp; aprovar os estatutos do
pessoal docente e do pessoal técnico e administrativo; deliberar sobre planos de carreira de
servidores da Universidade; decidir sobre a cria-
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ção, a extinção, a transformação, o desligamento e a incorporação de campi ou de unidades;
fixar os quadros de pessoal da Unesp; deliberar sobre a criação e extinção de cursos; julgar,
em grau de recurso, deliberações do CEPE e do
CADE; entre outros.

Conselho de Administração e
Desenvolvimento (CADE)

Os servidores docentes têm direito a eleger oito representantes (titular + suplente), sendo um por subárea do conhecimento (Ciências
Sociais Aplicadas; Ciências Humanas; Linguística, Letras e Artes; Ciências Exatas e da Terra;
Engenharias; Ciências Biológicas; Ciências da
Saúde; Ciências Agrárias).
Cabe ao CADE: montar a proposta orçamentária da Universidade; definir estatuto de
docentes e técnico-administrativos; criar, extinguir, modificar funções de servidores técnicoadministrativos; deliberar sobre transferências,
afastamentos e concursos de servidores técnico-administrativos; propor sistemas remunera-

tórios; fixar e alterar estuturas administrativas;
entre outros.

Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão Universitária (CEPE)

Os servidores docentes têm direito a eleger oito representantes (titular + suplente), um
para cada subárea do conhecimento. É exigida
titulação mínima de doutor. Os pesquisadores
têm direito a uma vaga (titular + suplente).
Cabe ao CEPE: criar, extinguir, transformar, incorporar campi ou unidades universitárias; definir planos de carreira para docentes e
pesquisadores; definir contratações, dispensas,
transferências de docentes e pesquisadores; definir calendários acadêmicos; definir normas para
avaliação docente e concursos; entre outros.
Ao CEPE, estão vinculadas as seguintes
comissões:

Câmara Central de Graduação (CCG)

Os servidores docentes têm direito a eleger
oito representantes (titular + suplente), um em
cada subárea do conhecimento, sendo vedada a
participação de mais de um representante por
campus.

Câmara Central de Pós-Graduação e
Pesquisa (CCPG)

Os servidores docentes têm direito a eleger oito representantes (titular + suplente). Os
candidatos devem estar vinculados a Programas
de Pós-Graduação “stricto sensu” da Unesp, sendo uma vaga por subárea do conhecimento. É
vedada a participação de mais de um representante por campus. Os pesquisadores têm direito
a uma vaga (titular + suplente).

Câmara Central de Extensão
Universitária (CCEU)

Os servidores docentes têm direito a três
representantes (titular + suplente), sendo um
por grande área (Ciências Exatas, Ciências Humanas, Ciências Biológicas), sendo vedada a
participação de mais de um representante por
campus.

Câmara Central de Pesquisa (CCPe)

São seis vagas (titular + suplente) para
presidentes de Comissões Permanentes de
Pesquisas e duas vagas (titular + suplente) para
Líderes de Grupos de Pesquisa. Os pesquisadores
têm direito a uma vaga (titular + suplente).

