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A data-base 2014 já começou. Até 21/3, 
assembleias nas unidades para definir 

nossa Pauta de sentação 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.  
 
 É hora de iniciarmos a mobilização pelas nossas reivindicações.  

 
 

................................................................................................... 
 

Adunesp apoia greve nas ETECs e FATECs 
 

 
Os funcionários e professores das escolas técnicas (ETECs) e faculdades de tecnologia (FATECs), 

mantidas pelo Centro Paula Souza, estão em greve desde o dia 17/2. A greve da categoria tem como ponto 
central o novo plano de carreira. O plano estava engavetado desde 2011 e somente no dia 28/2/2014, diante da 
pressão da greve, o governo o enviou à Alesp, na forma de projeto de lei (PLC 07/2014).  

No entanto, abriu-se um novo problema: o plano que havia sido negociado com o Sindicato da 
categoria (o Sinteps, que integra o Fórum das Seis) durante o ano de 2013 sofreu profundos cortes em relação 
ao que foi enviado à  Alesp. Além de um expressivo rebaixamento nas tabelas salariais, vários direitos foram 
cortados: licença maternidade de 180 dias para as celetistas, Sexta Parte, auxílio alimentação, auxílio 
transporte, entre outros.  

Diante deste quadro, a greve prossegue até hoje e a expectativa da categoria é que os deputados 
aceitem e aprovem as emendas apresentadas pelo Sinteps, que visam a devolver ao projeto os itens cortados. 
Mais de 100 unidades do Centro (entre ETECs e FATECs) registram greve, mesmo diante da enorme pressão 
exercida pelo governo, com ameaça de corte de ponto e de substituição dos grevistas.  

No dia 11/3, a entidade promoveu um ato público no Vão Livre do MASP, que recebeu participantes 
de todo o estado. O presidente da Adunesp, João da Costa Chaves Júnior, compareceu ao ato e conferiu apoio 
à luta dos trabalhadores. 

Vinculado à Unesp desde a sua criação, o Centro Paula Souza vem sendo duramente atacado pelo 
governo estadual. Desde 1996, num flagrante desrespeito à lei do vínculo, o governo deixou de pagar aos 
funcionários e professores das ETECs e FATECs os reajustes concedidos pelo Cruesp às universidades. Este é 
um dos principais elementos que determinam o forte arrocho salarial da categoria. 
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Conselho Universitário (CO)
 Os servidores docentes têm direito a eleger 
um representante (titular + suplente) por unida-
de universitária. 
 Cabe ao CO, órgão colegiado máximo, tra-
çar as diretrizes gerais da Universidade. Entre 
suas atribuições, estão: aprovar, acompanhar e 
avaliar a execução do plano global da Univer-
sidade; alterar o Estatuto e o Regimento Geral 

Saiba mais sobre os colegiados centrais
da Unesp; aprovar os regimentos das Unidades 
Universitárias, das Unidades Complementares e 
dos colegiados centrais; aprovar a proposta or-
çamentária da Unesp; aprovar os estatutos do 
pessoal docente e do pessoal técnico e adminis-
trativo;  deliberar sobre planos de carreira de 
servidores da Universidade; decidir sobre a cria-

 Conforme a Adunesp vem divulgando em seus bo-
letins, este ano temos eleições para os órgãos colegiados 
centrais da Unesp (CO, CEPE, CADE e outros). A data do 
pleito ainda não foi divulgada pela Universidade, o que 
deve ocorrer em breve.
 Assim como fez em anos anteriores, a Adunesp deu 
início ao processo para composição de um “chapão” de 
candidatos alinhados com os princípios que a entidade 
defende, definidos em suas instâncias de discussão e deli-
beração. Com isso, queremos ter, em todos os colegiados, 
conselheiros atuando coletivamente em defesa dos interes-
ses da nossa categoria, da comunidade acadêmica como 
um todo e da universida de pública.
 O processo de montagem do “Chapão da Adunesp” 
2015 teve início na Plenária Estadual de Sorocaba, realiza-
da em 3/7. Lá, foram definidos os princípios a serem en-
focados na Carta Programa do “Chapão”, bem como o ca-
lendário de atividades que culminarão com a definição dos 
candidatos. Em anexo, você confere a íntegra da Carta 
Programa. 
 De acordo com o calendário, as subseções da 
Adunesp devem promover assembleias locais de 20/7 a 
7/8/2015, para discutir a Carta Programa e indicar seus 
nomes. No dia 10/8, em nova Plenária Estadual da Adu-
nesp, em São Paulo, com a presença dos candidatos, o 
“Chapão” será fechado.

Eleições aos Colegiados Centrais da Unesp

 Confira a Carta Programa do 
“Chapão da Adunesp” e participe do processo

Vamos montar uma chapa de candidatos comprometivos com 
as lutas da categoria e a educação pública. 

 De 20/7 a 7/8, assembleias nas unidades devem discutir a Carta e indicar nomes 
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ção, a extinção, a transformação, o desligamen-
to e a incorporação de campi ou de unidades; 
fixar os quadros de pessoal da Unesp; delibe-
rar sobre a criação e extinção de cursos; julgar, 
em grau de recurso, deliberações do CEPE e do 
CADE; entre outros.

Conselho de Administração e 
Desenvolvimento (CADE)

 Os servidores docentes têm direito a ele-
ger oito representantes (titular + suplente), sen-
do um por subárea do conhecimento (Ciências 
Sociais Aplicadas; Ciências Humanas; Linguís-
tica, Letras e Artes; Ciências Exatas e da Terra; 
Engenharias; Ciências Biológicas; Ciências da 
Saúde; Ciências Agrárias). 
 Cabe ao CADE: montar a proposta orça-
mentária da Universidade; definir estatuto de 
docentes e técnico-administrativos; criar, extin-
guir, modificar funções de servidores técnico-
administrativos; deliberar sobre transferências, 
afastamentos e concursos de servidores técni-
co-administrativos; propor sistemas remunera-

tórios; fixar e alterar estuturas administrativas; 
entre outros. 

Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão Universitária (CEPE)

 Os servidores docentes têm direito a ele-
ger oito representantes (titular + suplente), um 
para cada subárea do conhecimento. É exigida 
titulação mínima de doutor. Os pesquisadores 
têm direito a uma vaga (titular + suplente).
 Cabe ao CEPE: criar, extinguir, transfor-
mar, incorporar campi ou unidades universitá-
rias; definir planos de carreira para docentes e 
pesquisadores; definir contratações, dispensas, 
transferências de docentes e pesquisadores; defi-
nir calendários acadêmicos; definir normas para 
avaliação docente e concursos; entre outros.

 Ao CEPE, estão vinculadas as seguintes 
comissões:

Câmara Central de Graduação (CCG)
 Os servidores docentes têm direito a eleger 
oito representantes (titular + suplente), um em 
cada subárea do conhecimento, sendo vedada a 
participação de mais de um representante por 
campus. 

Câmara Central de Pós-Graduação e 
Pesquisa (CCPG)

 Os servidores docentes têm direito a ele-
ger oito representantes (titular + suplente). Os 
candidatos devem estar vinculados a Programas 
de Pós-Graduação “stricto sensu” da Unesp, sen-
do uma vaga por subárea do conhecimento. É 
vedada a participação de mais de um represen-
tante por campus. Os pesquisadores têm direito 
a uma vaga (titular + suplente).

Câmara Central de Extensão 
Universitária (CCEU)

 Os servidores docentes têm direito a três 
representantes (titular + suplente), sendo um 
por grande área (Ciências Exatas, Ciências Hu-
manas, Ciências Biológicas), sendo vedada a 
participação de mais de um representante por 
campus. 

Câmara Central de Pesquisa (CCPe)
 São seis vagas (titular + suplente) para 
presidentes de Comissões Permanentes de 
Pesquisas e duas vagas (titular + suplente) para 
Líderes de Grupos de Pesquisa. Os pesquisadores 
têm direito a uma vaga (titular + suplente).


