A composição do Chapão da Adunesp em 2009

Nos dias 18 e 19/11, vote nos candidatos do “Chapão
da Adunesp” para os órgãos colegiados centrais
As eleições para os órgãos colegiados centrais da Unesp acontecem nos dias 18 e 19 de novembro. Como
aconteceu nos anos anteriores, a Adunesp promoveu um processo de debates que culminou na constituição
do “Chapão”, que reúne os candidatos que defendem os princípios encampados pela entidade. A seguir,
confira a carta de apresentação do “Chapão” e quais são os candidatos:

Chapão da Adunesp 2009

Em defesa da gestão democrática da Universidade
A gestão democrática da Unesp é uma construção histórica, uma luta em curso permanente, para a
qual o Sindicato vem dando sua contribuição ao longo do tempo, pois acreditamos ser esse um dos
princípios fundamentais da nossa concepção de universidade, aliada a indissociabilidade entre ensino,
pesquisa extensão, com garantia de financiamento público. Esses princípios são essenciais para a
construção da universidade pública, laica, democrática e gratuita, socialmente referenciada que possa
contribuir, efetivamente, para a superação de problemas da sociedade brasileira. Nesse sentido, a Adunesp
apresenta à comunidade universitária, em especial para os docentes, seus candidatos aos Colegiados
Centrais da Universidade, visando a continuidade da luta pela gestão democrática na Unesp, consolidando
e ampliando conquistas essenciais para a instituição universitária, se contrapondo às decisões
centralizadoras, sem participação efetiva da comunidade universitária (docentes, funcionários e
estudantes).
Se hoje temos um avanço na contratação docente, com cerca de 240 contratações realizadas
recentemente, ainda não superamos a defasagem apontada. Há ainda muitos problemas que devem ser
enfrentados com políticas claras de valorização de seus trabalhadores, por meio do reconhecimento da
importância de seu trabalho e da melhoria das condições para sua realização. Logo, um cronograma para
contratação de docentes e servidores, o Plano de Carreira Docente, avaliação docente, política salarial,
reposição de perdas salariais são pontos centrais a serem enfrentados. O reitor quando candidato apontou
que desencadearia uma política de contratação, de reversão da precarização do trabalho docente.
Ocorreram parte dessas contratações. Mas, haverá continuidade dessa política? O Chapão e o sindicato
continuarão lutando por essas reivindicações.
Nas atividades fins da Universidade, os desafios são grandes para garantir a qualidade do trabalho
acadêmico das unidades universitárias e a consolidação dos campi experimentais nos padrões unespianos.
Nesse cenário, o debate das políticas educacionais mais amplas, em seus diferentes âmbitos e dimensões,
se torna imprescindível na definição e implantação do nosso projeto de universidade. O Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI) da Unesp deve ser objeto de constante debate e avaliação,
explicitando suas contradições frente aos objetivos propostos. Exemplo mais cabal da questão foi a
aprovação do Pedagogia à Distância a ser implementado já em 2010, a despeito do PDI que indicava a
realização de Fóruns de discussão sobre o tema na universidade, antes de qualquer ação efetiva, o que
remete para a necessidade da Universidade reavaliar os seus processos de tomada de decisão, pois nem um

debate maior houve sobre EàD. Enquanto um pequeno grupo estava tentando discutir, o reitor
implementou a sua proposta. Não há processo democrático possível sem debate.
O sistema de avaliação que está sendo implantado na Unesp está retomando princípios tayloristas
de controle dos docentes. Esse sistema terá conseqüências gravíssimas a curto prazo, tais como,
rotatividade de docentes; geração de demissões, falta de tempo para o estudo e reflexão; encaminhamento
da pesquisa para o empirismo estreito, para dar conta da produtividade; exacerbação da competitividade
entre os docentes; produção de trabalhos pouco relevantes, dentre outros. Isso tudo já está ocorrendo nos
Programas de Pós-graduação. Agora será estendido à universidade como um todo.
Esses pontos fundamentais — que estão na pauta dos colegiados e na prática na vida unespiana —
precisam ser enfrentados com muita tranqüilidade e qualidade na discussão, tendo como método o debate
democrático. Desse modo, a participação propositiva dos representantes nos colegiados centrais se faz
cada vez mais necessária, tanto ao trazer para os colegiados os anseios da comunidade, como ao socializar
junto a ela o conjunto de informações que norteiam as discussões e deliberações dessas instâncias
representativas. Não é tarefa fácil no momento em que o trabalho individual, a centralização de decisões
prevalecem frente a participação e debate coletivos. Por essas razões que a Adunesp apresenta seus
candidatos visando contribuir para o avanço da gestão democrática da Universidade.

Os candidatos do Chapão da Adunesp 2009
CADE
Subáreas

Titular

Suplente

Ciências Exatas e da
Terra

Álvaro Souza Dutra – FE/Guarátinguetá

Valmir Fadel – Ilbilce/SJRP

Ciências Biológicas

Sebastião Roberto Taboga –
Ibilce/SJRP

Paula Rahal – Ibilce/SJRP

Engenharias

Antonio Joao Diniz – FE/Ilha Solteira

João Alberto de Oliveira –
FE/Guarátinguetá

Ciências Agrárias

José Gilberto de Souza –
FCAV/Jaboticabal

Silvia Maria Almeida L. Costa FE/Ilha Solteira

Ciências Sociais
Aplicadas

Pedro Celso Campus – FAAC/Bauru

Ângelo Sottovia Aranha - Bauru

Ciências Humanas

Luiz Roberto Vasconcellos Boselli –
FFC/Marília

Alonso Bezerra de Carvalho –
FCL/Assis

Lingüística, Letras e
Artes

Maurizio Babini – Ibilce/SJRP

Antônio Folquito Verona –
FCL/Assis

Ciências da Saúde

Unidade

CEPE

Subáreas

Titular

Ciências Biológicas

João Chaves Costa Jr. – FCL/Assis

Ciências Exatas e da
Terra

Marcelo Andrés Fossey – Ibilce/SJRP

Engenharias

Suplente

Mauro Hugo Mathias –
FE/Guaratinguetá

Unidade

Eduardo Galhardo – FCL/Assis

Márcio José Tiera – Ibilce/SJRP

Cássio Roberto Macedo Maia –
FE/Guaratinguetá

Ciências da Saúde
Ciências Agrárias
Ciências Sociais
Aplicadas
Ciências Humanas
Lingüística, Letras e
Artes

Antonio Francisco Magnoni –
FAAC/Bauru
Odair da Cruz Paiva– FFC/Marília
Lídia Almeida Barros – Ibilce/SJRP

Juliano Maurício de Carvalho –
FAAC/Bauru
Sueli Guadelupe de Lima
Mendonça– FFC/Marília
Rubens Pereira dos Santos –
Ibilce/SJRP

CCPG
Subáreas

Titular

Suplente

Ciências Exatas e da
Terra

--------------------

---------------------

Engenharias

Edson Antonio Capello Sousa –
FE/Bauru

Gilberto de Magalhães Bento
Gonçaves – FE/Bauru

Ciências Agrárias

Ricardo Antonio Ferreira Rodrigues –
FE/Guaratinguetá

Gener Tadeu Pereira –
FCAV/Jaboticabal

Ciências da Saúde

----------------

------------------

Ciências Biológicas

Unidade

Ciências Sociais
Aplicadas

---------------------

--------------------

Ciências Humanas

Carlos da Fonseca Brandão –
FCL/Assis

Maria Izaura Cação – FFC/Marília

Lingüística, Letras e
Artes

CCG
Subáreas
Ciências Exatas e da
Terra
Ciências Biológicas

Titular
------------

Suplente

-------------

-----------

Unidade

----------

Maria Tercília V. de A. Oliveira –
Ibilce/SJRP

Maria Aparecida Marin Morales –
IB/Rio Claro

Ciências da Saúde

---------------------

--------------------------

Ciências Sociais
Aplicadas

Dalva Aleixo Dias – FAAC/Bauru

Celina Marta Correa –
FAAC/Bauru

Ciências Humanas

Antonio Thomaz Junior –
FCT/Prudente

Silvana Fernandes Lopes –
Ibilce/SJRP

Lingüística, Letras e
Artes

Leticia Marcondes Rezende –

Alcides Cardoso dos Santos –
FCL/Araraquara

Ciências Agrárias
Engenharias

FCL/Araraquara

CCEU
Subáreas

Titular

Suplente

Ciências Biológicas

Carlos Alberto Anaruma – IB/Rio Claro

Luiz Augusto Normanha Lima –
IB/Rio Claro

Ciências Exatas

Cássio Roberto Macedo Maia – FE/Ilha
Solteira

Ermínia Lourdes Campello Fanti –
Ibilce/SJRP

Ciências Humanas e
Sociais

Neide Barroca – FCT\Prudente

Claudemira Azevedo Ito –
FCT/Prudente

Unidade

PARA O CO, HÁ UMA VAGA POR UNIDADE UNIVERSITÁRIA. OS CANDIDATOS DO
CHAPÃO ESTÃO SENDO DIVULGADOS DIRETAMENTE PELA SUBSEÇÃO DA
ADUNESP EM CADA UNIDADE

