Eleições nos órgãos colegiados centrais da Unesp

De 24 a 30/11/2011, vote nos candidatos do
“CHAPÃO DA ADUNESP”: Compromisso com a defesa dos
interesses da categoria e da universidade pública,
gratuita e de qualidade
As eleições para os órgãos colegiados centrais da Unesp acontecem nos dias 24 a 30 de novembro de 2011. Como ocorreu nos anos anteriores, a Associação dos Docentes da Unesp - Adunesp promoveu um
processo de debates que culminou na constituição do “Chapão”, reunindo
os candidatos que defendem os princípios encampados pela entidade.
A Adunesp e estes candidatos pedem o voto da categoria ante o
compromisso de defender, em cada um dos órgãos colegiados centrais
da Universidade, as posições políticas e propostas que expressem os interesses da nossa categoria, da comunidade acadêmica como um todo e
da universidade pública.

Defesa da gestão democrática da Universidade
A eleição de candidaturas comprometidas com as lutas da categoria, para os órgãos colegiados centrais, é parte da histórica luta pela
gestão democrática da Unesp. Uma luta para a qual a Adunesp vem
dando sua contribuição ao longo do tempo, pois a entidade acredita ser
esse um dos princípios fundamentais de uma concepção progressista de
universidade, aliada à 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.
Nos últimos anos, várias foram as conquistas obtidas a partir da
ação combativa e organizada de membros do “Chapão da Adunesp”
junto aos colegiados. Muito ainda precisa ser feito, mas é inegável que
importantes passos foram dados, como é o caso da Avaliação Docente:
em boa medida pela iniciativa de representantes comprometidos com a
categoria, foi possível reabrir a discussão no CEPE e apontar novos rumos ao debate, inclusive culminando com a realização do ‘I Fórum das
Grandes Áreas do Conhecimento: Avaliação do Trabalho Docente
na Unesp’, de 30 de maio a 1º de junho deste ano. Também são exemplos os esforços em prol da valorização do início da carreira docente; a
participação nos debates sobre o Plano de Desenvolvimento Institucional
(PDI); as pressões pelo pagamento dos precatórios vencidos; entre outros. É claro que nem todos os objetivos foram alcançados – ou o foram
parcialmente. Entretanto, representaram a ação coletiva que é indispensável em nossos relacionamentos com a Universidade.

Defesa da luta coletiva
Nos últimos anos, tem se fortalecido um modelo de educação
superior pública que se fundamenta na precarização das condições de
trabalho, por meio da terceirização e do incentivo ao crescente espaço
ocupado pelas fundações “ditas” de apoio, da valorização do produtivismo que estimula a superexploração do trabalho docente, da implementação do ensino à distância na formação inicial, do crescente assédio moral, entre outros. O produtivistmo burocrático, que leva a categoria à angústia e ao adoecimento, transformou-se num mecanismo de controle e
opressão do trabalho acadêmico e científico.
O resultado mais danoso de tudo isso é a naturalização das saí-

das individuais, em oposição à ação coletiva e de luta pela melhoria das
condições de vida e de trabalho do conjunto da categoria.
Praticamente todas estas questões tramitam nos órgãos colegiados centrais da Universidade. No próximo período, inclusive, temas importantes desenham-se à nossa frente e exigirão, cada vez mais, a participação propositiva dos representantes nos colegiados, tanto ao trazer
para os estes órgãos os anseios da comunidade, como ao socializar junto
a ela o conjunto de informações que norteiam as discussões e deliberações dessas instâncias representativas. É o caso da paridade de deveres
e direitos entre os docentes das três universidades; as consequências
desastrosas de uma possível dissolução do Conselho de Reitores das
Universidades Estaduais Paulistas (Cruesp), por conta de possíveis reajustes diferenciados nos salários docentes; o enigma da aposentadoria no
contexto do SPPREV; as eleições para reitor, no próximo ano; o ensino à
distância (EaD), que continua e se fortalecer; os recursos para as Universidades que, de um lado ampliam seu leque de atuações, de outro não
recebem o necessário suporte financeiro; dentre vários outros.
Esses pontos fundamentais — que estão na pauta dos colegiados e no dia a dia da vida unespiana — precisam ser enfrentados com
muita tranquilidade e qualidade na discussão, tendo como método o debate democrático.

Nossos princípios
A participação na administração da Universidade, com a presença nos colegiados locais e centrais, é um espaço importante para a defesa das posições construídas coletivamente nas assembleias e nas plenárias organizadas pela Adunesp.
Entre os princípios que os candidatos do “Chapão da Adunesp” defendem estão:
- Defesa da universidade pública, gratuita, democrática, de qualidade e
de referência na sociedade;
- Manutenção e defesa da isonomia salarial entre as três Universidades
paulistas;
- Defesa da autonomia universitária;
- Luta pela paridade e integralidade das aposentadorias;
- Defesa intransigente do Regime de Dedicação Integral à Docência e à
Pesquisa (RDIDP) como prerrogativa contratual;
- Ampliação do debate sobre a avaliação docente no âmbito das especificidades e por uma perspectiva qualitativa e institucional;
- Defesa do aumento dos recursos públicos investidos na educação e,
em particular, na universidade pública;
- Defesa de iniciativas de aperfeiçoamento de instâncias de decisão democráticas nas unidades da Unesp, constituídas através de eleições livres e democráticas;
- Defesa da atualização digna dos salários.
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Os candidatos do "Chapão da Adunesp" 2011
CADE
Subáreas
Ciências Exatas e da Terra
Ciências Biológicas
Engenharias
Ciências da Saúde
Ciências Agrárias
Ciências Sociais Aplicadas
Ciências Humanas
Linguística, Letras e Artes

Titular
Álvaro de Souza Dutra - Guaratinguetá
----------------------------Wilson Manzoli Júnior - FE/Ilha Solteira
----------------------------Miltom Passapieri - FE/Ilha Solteira
José Xaides de Sampaio Alves - Bauru
Vandeí Pinto da Silva - Marília
Maurizio Babini - Ibilce/S. J. do Rio Preto

Suplente
Fernando Fetonani - Ibilce/S. J. do Rio Preto
----------------------------Ernesto Vieira Neto - Guaratinguetá
----------------------------Humberto Tonhati - Jaboticabal
Ana Giannini Borges - Jaboticabal
Maria Eliza Brefere Arnoni - Ibilce/S. J. do Rio Preto
José Luiz Felix - FCL/Assis

Titular
Carlos Alberto Anaruma - IB/Rio Claro
Marcelo Fossey - Ibilce/S. J. do Rio Preto
Dib Gebara - FE/Ilha Solteira
----------------------------Ricardo Antônio Ferreira Rodrigues - FE/Ilha Solteira
Marília Coelho - Presidente Prudente
Paulo Ribeiro Rodrigues da Cunha - Marília
Arnaldo Cortina - Araraquara

Suplente
Paula Rahal - Ibilce/S. J. do Rio Preto
José Manoel Balthazar - Rio Claro
Roberto xxxxxxx - Sorocaba
----------------------------Vanildo Luiz Del Bianchi - Ibilce/S. J. do Rio Preto
Alberto Gomes - Presidente Prudente
Silvia Maria Anaruma - Rio Claro
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Titular
Silvia Maria Giuliatti Winter - Guaratinguetá
Lílian Tereza Bucken Gobbi - Rio Claro
Miguel Ângelo Menezes - FE/Ilha Solteira
João Bosco Faria - Araraquara
----------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Marcus Tadeu Del Roio - Marília
Lídia Almeida Barros - Ibilce/S. J. do Rio Preto
-----------------------------

Suplente
Alexandre C. R. Silva - FE/Ilha Solteira
Maria Aparecida Marian Morales - Rio Claro
Vânia Regina Nicoletti Telis - Ibilce/S. J. do Rio Preto
Ademar Sanches - Jaboticabal
----------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Antônio Thomaz Júnior - Presidente Prudente
Sandra Aparecida Ferreira - FCL/Assis
-----------------------------

Titular
Farid Nourani - Rio Claro
Sebastião Taboga - Ibilce/S. J. do Rio Preto
----------------------------Roberto Lourenço - Sorocaba
--------------------------------------------------------Antônio Thomaz Júnior - Presidente Prudente
Iveta Maria Borges Ávila Fernandes - IA
Maria Aparecida Morales - RC

Suplente
Suzinei Aparecida Siqueira - Rio Claro
Marisa Izabel Souza Camargo - IB/Rio Claro
----------------------------Geraldo Freitas Maciel - FE/Ilha Solteira
--------------------------------------------------------Silvana Fernandes Lopes - Ibilce/S. J. do Rio Preto
Kathya Maria Ayres de Godoy - IA
Kátia Luciene Maltoni - FE/Ilha Solteira

Titular
Carlos Alberto Anaruma - Rio Claro
Cássio Roberto Macedo Maia - FE/Ilha Solteira
Neide Barroca Faccio - Presidente Prudente

Suplente
Ricardo Antônio Ferreira Rodrigues - FE/Ilha Solteira
Ermínia de Lourdes Campello Fanti - Ibilce/S.J. do Rio Preto
Claudemira Azevedo Ito - Presidente Prudente

Titular
Geraldo Nunes da Silva - Ibilce/S. J. do Rio Preto
Maria do Rosário Longo Mortatti - Marília

Suplente
Paulo César Ceresini - FE/Ilha Solteira
Júlio Wilson dos Santos - FC/Bauru

CEPE
Subáreas
Ciências Biológicas
Ciências Exatas e da Terra
Engenharias
Ciências da Saúde
Ciências Agrárias
Ciências Sociais Aplicadas
Ciências Humanas
Linguística, Letras e Artes

CCPG
Subáreas
Ciências Exatas e da Terra
Ciências Biológicas
Engenharias
Ciências Agrárias
Ciências da Saúde
Ciências Sociais Aplicadas
Ciências Humanas
Linguística, Letras e Artes
Representante de pesquisadores

CCG
Subáreas
Ciências Exatas e da Terra
Ciências Biológicas
Ciências Agrárias
Engenharias
Ciências da Saúde
Ciências Sociais Aplicadas
Ciências Humanas
Linguística, Letras e Artes
Repres. de coord. cursos de grad.

CCEU
Subáreas
Ciências Biológicas
Ciências Exatas
Ciências Humanas e Sociais

CCPE
Líderes de grupos de pesquisa
Todas as áreas
Todas as áreas

PARA O CO, HÁ UMA VAGA POR UNIDADE UNIVERSITÁRIA. OS CANDIDATOS DO CHAPÃO
ESTÃO SENDO DIVULGADOS DIRETAMENTE PELA SUBSEÇÃO DA ADUNESP EM CADA UNIDADE
Leve este boletim como orientação quando for votar!

