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Calendário de atividades da data-base 2014
- Até 21/3, sexta-feira, realização de assembleias de base,
para avaliação do indicativo do F6 e apresentação de sugestões à Pauta Unificada. Após agendar a assembleia nas
unidades, as subseções da Adunesp devem informar data e
local para adunesp@adunesp.org.br. Posteriormente, para o
mesmo e-mail, informe os resultados.
- 25/3, terça-feira: Nova reunião do F6, na sede da Adusp,
às 10h, para avaliação do retorno das assembleias, na perspectiva de fechamento da Pauta neste dia.
- 28/3, terça-feira: Protocolo da Pauta Unificada junto à
presidência do Cruesp, que se encontra na Unicamp.

A plenária da Adunesp, em 18/3.
À mesa, os diretores João, Anaruma e Fábio

