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Eleições nos órgãos colegiados centrais da Unesp

De 25/11 a 1/12/2013, vote nos candidatos do
“Chapão da Adunesp”: Compromisso com os
interesses da categoria e da universidade pública,
gratuita e de qualidade
A

s eleições para os órgãos colegiados centrais da Unesp acontecem nos
dias 25/11 a 1/12/2013. 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 estabelecidos pela
categoria nas instâncias de discussão e deliberação da entidade.
A Adunesp conclama todos a votarem nestes candidatos, que têm o compromisso de defender, em cada um dos órgãos colegiados centrais da Universidade, as posições políticas e propostas que expressam os interesses da
nossa categoria, da comunidade acadêmica como um todo e da universidade pública.

		
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, trazendo para estes
órgãos os anseios da comunidade e, também, socializando
junto a ela o conjunto de informações que norteiam as
discussões e deliberações destas instâncias representativas.
É o caso da implementação do ensino à distância na formação inicial; do crescente assédio moral; da defesa de um
processo de avaliação docente institucional, departamental
e qualitativa; dentre vários outros.
Estes pontos fundamentais — que estão na pauta dos colegiados e
no dia a dia da vida unespiana — precisam ser enfrentados com tranquilidade e qualidade na discussão, tendo como método o debate democrático.

Defesa da gestão democrática da Universidade

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:

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, reafirmada coletivamente em todas as instâncias
deliberativas da Adunesp. É necessário que os princípios fundamentais de
uma concepção mais abrangente e democrática de universidade, juntamente com a indissociabilidade entre ensino, pesquisa extensão, e a garantia de
financiamento público, estejam presentes e norteiem as decisões cotidianas
dos nossos colegiados.

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, sem resultados coerentes com a vida universitária.
O resultado mais danoso de tudo isso é a naturalização das saídas
individuais, em oposição à ação coletiva e de luta pela melhoria das condições de vida e de trabalho do conjunto da categoria.

Nossos princípios

- A isonomia de pisos, salários e benefícios entre a Unesp e demais universidades estaduais paulistas;
- A adoção de um processo de avaliação docente institucional e qualitativo,
no âmbito dos departamentos ou dos conselhos de curso (no caso dos campi
experimentais), sem caráter punitivo, de acordo com as áreas de atuação
relacionadas ao tripé ensino/pesquisa/extensão, e com as características
locais e regionais, bem como estruturais de cada unidade universitária;
- A revisão dos critérios e formas de progressão na carreira docente;
- O combate à precarização das condições de trabalho e seus efeitos sobre
a saúde dos docentes;
- Posicionar-se contrariamente à utilização de ensino à distância na formação inicial;
- Iniciativas de aperfeiçoamento de instâncias de decisão democráticas nas
unidades da Unesp, constituídas através de eleições livres e democráticas;
- O aumento dos recursos públicos investidos na educação e, em particular,
na universidade pública.

Consulte este boletim quando for votar!

Os candidatos do "Chapão da Adunesp" 2013
CADE
Subáreas					
Ciências Sociais Aplicadas			
Ciências Humanas			
Linguística, Letras e Artes			
Ciências Exatas e da Terra			
Engenharias				
Ciências Biológicas			
Ciências da Saúde			
			

Titular								Suplente

José Xaides de Sampaio Alves (FAAC/Ba)			
Antônio Luís de Andrade (FCT/PP)				
------------------------------					
Antônio César Germano Martins (CE/S)			
Dionísio Paschoarelli Júnior (FE/IS)				
Sebastião Roberto Taboga (IBILCE/SJRP)			
Milton Vieira do Prado Júnior (FC/Ba)			

Cláudio Roberto Y. Goya (FAAC/Ba)
Maria Eliza Brefere Arnoni (IBILCE/SJRP)
-------------------------------Fernando Luís Fertonari (IBILCE/SJRP)
Wilson Manzolli Júnior (FE/IS)
João da Costa Chaves Júnior (FCL/As)
João Tadeu Ribeiro Paes (FCL/As)

CEPE

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

Titular								Suplente

Lalo Watanabe Minto (FFC/Marília)				
Antônio Thomaz Júnior (FCT/PP)				
Iveta Maria Borges Ávila Fernandes (IA/SP)			
Ermínia de Lourdes Campello Fanti (IBILCE/SJRP)		
Dib Gebara (FE/IS)					
Carlos Alberto Anaruma (IB/RC)				
João Tadeu Ribeiro Paes (FCL/As)				
Ricardo Antônio Ferreira Rodrigues (FE/IS)			

Henrique Tahan Novaes (FFC/M)
Ari Fernando Maia (FC/Bauru)
Maurizio Babini (IBILCE/SJRP)
Geraldo Nunes Silva (IBILCE/SJRP)
Roberto Wagner Lourenço (CE/S)
Paula Rahald (IBILCE/SJRP)
Irineu Aliprando Tuim Viotto Filho (FCT/PP)
Célia Regina Paes Bueno (FCAV/J)

CCPG
Subáreas					
Ciências Biológicas			
Ciências da Saúde			
Ciências Agrárias				
Engenharias				
Ciências Exatas e da Terra			
Ciências Humanas			
Linguística, Letras e Artes			
Ciências Sociais Aplicadas			
(incluindo a multidisciplinar)

Titular								Suplente

------------------------------					
------------------------------					
Adhemar Sanches (FCAV/J)				
Ricardo Alan Verdú Ramos (FE/IS)				
Henrique Lazari (IGCE/RC)				
Marcos Tadeu Del Royo (FFC/M)				
Lídia Almeida Barros (IBILCE/SJRP)			
Larissa Maues Pelúcio Silva (FAAC/Ba)			

------------------------------				
-----------------------------Gener Tadeu Pereira (FCAV/J)
Alexandre César Rodrigues da Silva (FE/IS)
Roberto Wagner Lourenço (CE/S)
Fábio Kazuo Ocada (FFC/M)
Khathya Maria Ayres de Godoy (IA/SP)
Regina Cláudia Laisner (FCHS/F)

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

Titular								Suplente

------------------------------					
Ângelo Antônio Abrantes (FC/Ba)				
José Luís Felix (FCL/As)					
Cássio Roberto Macedo Maia (FE/IS)			
Ângelo Caporalli Filho (FE/G)				
Maria Aparecida Marin Morales (IB/RC)			
Irineu Aliprando Tuim Viotto Filho (FCT/PP)			
------------------------------					

-----------------------------Maria Valéria Barbosa (FFC/M)
Norma Domingos (FCL/As)
Keizo Yukimitu (FE/IS)
Miguel Ângelo Menezes (FE/IS)				
Patrícia Pasquali Parise Maltempi (IB/RC)
Milton Vieira do Prado Júnior (FC/Ba)
------------------------------

CCEU
Subáreas					
Ciências Exatas				
Ciências Humanas			
Ciências Biológicas			

Titular								Suplente

José Arnaldo Frutuoso Roveda (CE/S)			
Osvaldo Gradella Júnior (FC/Ba)				
Carlos Alberto Anaruma (IB/RC)				

Fernando Luís Fertonani (IBILCE/SJRP)
Nelson Silva Filho (FCL/As)
Adalgizo Coscrato Cardozo (IB/RC)

CCPe

2 líderes de grupos de pesquisa		
Titular								Suplente
					
Roberto da Silva (IBILCE/SJRP)				
Geraldo Nunes Silva (IBILCE/SJRP)
					

Carlos Eduardo Mendes de Morales (FCL/As)		

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

Rosiani de Fátima Ponce (FCT/PP)

