
ADUNESP    FORMAin
Seção Sindical do Andes - Sindicato Nacional

De 27/11 a 04/12, vote nos candidatos do 
Chapão da adunesp: Compromisso com os 
interesses da categoria e da universidade pública!

Associação dos Docentes da Unesp - Seção Sindical do Andes - Novembro/2017

De 27 de novembro a 4 de dezembro de 
2017, acontecem as eleições para os órgãos colegia-
dos centrais da Unesp. Assim como fez nos pleitos 
anteriores, a Adunesp promoveu uma série de plená-
rias estaduais, que resultaram na organização de um 
conjunto de candidatos – o Chapão da Adunesp – 
que assumem o compromisso de defender, em cada 
um dos colegiados centrais, as posições políticas e 
propostas que expressam os interesses da nossa ca-
tegoria, da comunidade acadêmica como um todo e 
da universidade pública. Estes compromissos foram 
sintetizados na Carta Programa do Chapão.
                Sob o mote geral “A Universidade necessária: Da que temos à que que-
remos”, a Carta enfatiza que a presença nos colegiados superiores, por meio do 
Chapão da Adunesp, tem sido muito importante, mas que “é urgente e necessário 
aprimorarmos nossa organização para fazer frente às dificuldades que se apresen-
tam nesses próximos anos, cujo horizonte, marcado pela reforma trabalhista, lei da 
terceirização e reforma da Previdência, impõe uma trajetória de desmonte do servi-
ço público brasileiro”. No âmbito paulista, o documento frisa que o governador en-
viou à Assembleia Legislativa o PL 920/2017, em regime de urgência, regulamen-
tando o congelamento dos gastos primários, o que inclui, por exemplo, os salários 
e os benefícios do funcionalismo público (progressão nas carreiras e quinquênios). 

No atual contexto de crise econômica, política e social, agrava-se a crise de 
financiamento das universidades públicas paulistas e do Centro Paula Souza, o que 
nos coloca a tarefa de seguir organizando a luta interna e externa pela ampliação de 
recursos públicos para o ensino em nosso estado. Por outro lado, a Reitoria da Unesp 
tem tomado medidas que confiscam conquistas históricas – como é o caso das car-
reiras de servidores docentes e técnico-administrativos e o recente corte no vale 
alimentação dos professores substitutos –, represando contratações em substituição 
a aposentadorias, falecimentos e demissões, além da escalada repressiva contra os 
três segmentos, política essa mantida inalterada pela administração atual de Unesp.

Evidenciando que o tripé ensino-pesquisa-extensão tem sido “sistematica-
mente violentado com a implementação de uma política questionável de interna-
cionalização”, que produz graves consequências para o ensino de graduação e para 
as atividades de extensão, a Carta Programa alerta, também, para as consequências 
da proposta de avaliação docente que tramita no Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão (CEPE). Patrocinada pela reitoria e pela CPA, ela estabelece indexadores 
que tendem a controlar a natureza da produção realizada pelo docente/pesquisador, 
sem grande preocupação com a qualidade, importância acadêmica e relevância so-
cial de sua produção, gerando, a maximização de publicações e o aligeiramento dos 
mestrados e doutorados. 

Finalizando, a Carta ressalta que este modelo é oposto àquele que defen-
demos, ou seja, uma universidade autônoma, democrática e comprometida com 
uma formação de qualidade para os estudantes de graduação, com produção de 
pesquisa relevante para alargar os limites do conhecimento científico e tecnoló-
gico.  Especialmente no processo eleitoral deste ano, reconhecendo o importante 
papel desempenhado pelo Chapão da Adunesp, a Reitoria estimulou a formação 
de chapas alinhadas com práticas políticas que desfiguram o modelo de universida-
de democrática e participativa pelo qual temos lutado. Por isso, é muito importante 
que cada um de nós se engaje na campanha pelos candidatos do Chapão.

Prioridades do Chapão da Adunesp
1) Fazer avançar a democratização das instâncias de participa-
ção da comunidade e das estruturas de poder da universidade, 
com valorização da presença dos demais segmentos;

2) A democratização do acesso e gerenciamento do PDI: trans-
parência na movimentação das alíneas orçamentárias e nos cri-
térios de liberação de recursos;

3) Que não se criem novos cursos antes que os cursos que fo-
ram criados, e que estão em operação, estejam COMPLETA-
MENTE consolidados;

4) Lutar pelo respeito às manifestações das unidades na discussão do processo de 
avaliação docente, considerando as propostas do I e II Fóruns das Grandes Áreas, de 
2010! Lutar pela SUSPENSÃO IMEDIATA do atual processo de avaliação docente, 
que está desfigurando a universidade e adoecendo os professores e suas famílias.

5) Revisão da constituição da CPA, pela eleição dos seus membros pela comunidade;

6) Que as deliberações oriundas dos “julgamentos” da CPA sejam tomadas pelo 
CEPE, e não pelo reitor, ou seja, que a CPA seja uma Comissão assessora do CEPE, 
e não do reitor;

7) Discutir e propor políticas internas e ações externas, visando ampliar o número 
de programas de Pós-Graduação e/ou articular e estimular o acesso dos docentes, 
com produtividade adequada, aos programas existentes, inclusive os multicampi;

8) O estabelecimento de uma carga horária didática de, NO MÁXIMO, 8 horas se-
manais/semestre por docente, para que possa desempenhar suas atividades de ensino
-pesquisa-extensão e gestão, com a dedicação, qualidade e criatividade necessárias;

9) Que não sejam oferecidos cursos de formação inicial (graduação) em EAD;

10) A não contratação de pesquisadores até que todas as contratações de docentes 
necessárias aos cursos existentes tenham sido efetuadas;

11) Não criar vagas novas sem a consolidação da expansão já realizada a partir da 
ampliação de recursos definitivos para o financiamento da Unesp; 

12) Trabalhar no sentido de:
(a) prover todos os campi de mínimas condições adequadas de trabalho;
(b) transformar os campi experimentais em unidades consolidadas, defendendo que 
tenham seus representantes docentes eleitos com direito a voz e voto no CO;

13) Não criar mais unidades complementares, auxiliares ou institutos de pesqui-
sas antes da avaliação das atuais, bem como a consolidação das mesmas dentro de 
um plano que as coloque a serviço da universidade;

14) Que a dinâmica das reuniões seja discutida previamente, em especial os prin-
cipais pontos de pauta, de modo que o representante titular coloque o suplente a par 
do discutido e o avise com antecedência na eventualidade de sua ausência.

A íntegra da Carta Programa do Chapão da 
Adunesp está em www.adunesp.org.br, no item 
“Mais Conteúdo” - “Chapão da Adunesp”

Consulte este boletim quando for votar!

Eleições aos órgãos
colegiados centrais da Unesp



PARA O CO, HÁ UMA VAGA POR UNIDADE UNIVERSITÁRIA. 
OS CANDIDATOS DO CHAPÃO ESTÃO SENDO DIVULGADOS 

DIRETAMENTE PELA SUBSEÇÃO DA ADUNESP 
EM CADA UNIDADE

Os candidatos do "Chapão da Adunesp" 2017
CADE 
Subáreas     Titular        Suplente
Ciências Sociais Aplicadas   Julio César Torres (Ibilce/SJRP)    Francisco Luiz Corsi (FFC/M)
Ciências Humanas   José Carlos Miguel (FFC/M)    José Gilberto de Souza (IGCE/RC)
Linguística, Letras e Artes   Sergio Mauro Romagnolo (IA/SP)    Vinicius Torres Machado (IA/SP)
Ciências Exatas e da Terra   Alvaro de Souza Dutra (FE/G)    Berenice Camargo Damasceno (FE/IS)
Engenharias    Antonio Cesar Germano (ICT/Sorocaba)   Jean Marcos de Souza Ribeiro (FE/IS)
Ciências Biológicas   Marcos Chiquitelli Neto (FE/IS)    Andreia Alves Rezende (FE/IS)
Ciências da Saúde   Nelson Silva Filho (FCL/As)    Luiz Augusto Normanha Lima (IB/RC)
   
CEPE
Subáreas     Titular        Suplente 
Ciências Sociais Aplicadas   Fernando Ramalho Martins (FCL/Ar)    Rúbia Martins (FFC/M)  
Ciências Humanas   Fábio Kazuo Ocada (FFC/M)    Raul Borges Guimarães (FCT/PP)  
Linguística, Letras e Artes   Flávia Cristina de Souza Nascimento Falleiros (Ibilce/SJRP) Sergio Mauro Romagnolo (IA/SP)
Ciências Exatas e da Terra   Berenice Camargo Damasceno (FE/IS)   José Arnaldo Frutuoso Roveda (ICT/So)
Engenharias    Dionízio Paschoareli Júnior (FE/IS)    Fernando Pinhabel Marafão (ICT/So) 
Ciências Biológicas   Carlos Alberto Anaruma (IB/RC)    Marcos Chiquitelli Neto (FE/IS)
Ciências da Saúde   Milton Vieira do Prado Junior (FC/Ba)   Nelson Silva Filho (FCL/As)    
Ciências Agrárias    ------------------------------     ------------------------------

CCPG
Subáreas     Titular        Suplente 
Ciências Biológicas   ------------------------------     ------------------------------ 
Ciências da Saúde   André Gonzaga dos Santos (FCF/Ar)   Robinson José Quitério (FFC/M)
Ciências Agrárias    ------------------------------     ------------------------------
Engenharias    Zulind Luzmarina Freitas (FE/IS)    Dionízio Paschoareli Júnior (FE/IS)
Ciências Exatas e da Terra   Fernando Luis Fertonani (Ibilce/SJRP)   Marcelo Batista Hott (FE/G)
Ciências Humanas   Ari Fernando Maria (FC/Ba)    Juliana Campregher Pasqualini (FC/Ba)
Linguística, Letras e Artes   Maria do Rosário Longo Mortatti (FFC/M)   Sergio Mauro Romagnolo (IA/SP)
Ciências Sociais Aplicadas   ------------------------------     ------------------------------
(incluindo a multidisciplinar)

CCG
Subáreas     Titular        Suplente 
Ciências Sociais Aplicadas   ------------------------------     ------------------------------
Ciências Humanas   Maria Valéria Barbosa (FFC/M)    Osvaldo Gradella Junior (FC/Ba)
Linguística, Letras e Artes   Paula Ferreira Vermeersch (FCT/PP)   Vinicius Torres Machado (IA/SP)
Ciências Exatas e da Terra   Miguel Jafelicci Junior (IQ/Ar)    Dalva Maria de Oliveira Villarreal (FE/IS)
Ciências Biológicas   Fábio Stucchi Vanucchi (CLP/SV)*    Carlos Alberto Anaruma (IB/RC)* 
Ciências da Saúde   Luiz Augusto Normanha Lima (IB/RC)   Andréa Rizzo dos Santos (FFC/M)

CCEU
Subáreas     Titular        Suplente 
Ciências Exatas    Valdir Alves Guimarães (FE/G)    Sandra Regina Monteiro Masalskiene Roveda (ICT/So)
Ciências Humanas   Antonio Luís de Andrade (FCT/PP)    Anderson Deo (FFC/M)     
Ciências Biológicas   Andréia Alves Rezende (FE/IS)    João da Costa Chaves Júnior (FCL/As)

CCPe
Líderes de grupos de pesquisa  Titular        Suplente 
     João Tadeu Ribeiro Paes (FCL/As)    Anderson Deo (FFC/M)

* Candidaturas indeferidas pela Reitoria


