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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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Órgãos Colegiados Centrais

Docentes elegem 83,3% dos candidatos 
do Chapão da Adunesp

 O “Chapão da Adu-
nesp” teve a ampla maioria 
dos seus candidatos vitoriosos 
nas eleições para os Órgãos 
Colegiados Centrais da Unesp, 
realizadas no período de 11 a 
17/12/2015.
 O “Chapão” foi constru-
ído ao longo de cinco Plenárias Estaduais. Com-
posto por 30 duplas (titular/suplente), foi sub-
metido à comunidade, que referendou 25 delas. 
No CADE, todas as sete duplas indicadas foram 
eleitas; no CEPE, seis das oito duplas apresenta-
das; na CCPG, a comunidade referendou todas as 
seis duplas do “Chapão”; na CCG, quatro das cinco 
duplas da nossa lista; no CCEU, duas de três; e na 
CCPe a dupla indicada pelo “Chapão” não foi eleita. 
No balanço geral, 83,3% das indicações das Plená-
rias Estaduais da Adunesp receberam a chancela 
dos docentes para representá-los nos colegiados 
centrais da Unesp. Excetuam-se os resultados do 
CO, aos quais ainda não tivemos acesso integral-
mente.
 Para compor o “Chapão”, estes candidatos 
assumiram o compromisso de defender, em cada 
um dos colegiados centrais, as posições políti-
cas e propostas que expressam os interesses da 
nossa categoria, da comunidade acadêmica como 
um todo e da universidade pública. Estes com-
promissos foram sintetizados na carta programa 
do “Chapão”, discutida e aprovada nas plenárias 
estaduais, cuja íntegra pode ser acessada em 
www.adunesp.org.br.
 Sob o mote geral “A Universidade necessá-
ria: Da que temos à que queremos”, a carta enfati-
za que a nossa presença nos colegiados superiores 
da Unesp, por meio do “Chapão da Adunesp”, tem 
sido muito importante para ampliarmos o debate 
político sobre a função da universidade, sermos 
propositivos na gestão acadêmica da Unesp e con-
solidarmos uma estratégia de defesa independente 
e democrática da nossa instituição, resistindo às 
frequentes tentativas de uso político deste patri-

mônio do povo paulista por parte 
do governo estadual, bem como a 
todas as investidas autoritárias e 
autocráticas vindas da reitoria ou 
de qualquer outro setor da socie-
dade. Temos conseguido avan-
ços, mas é urgente e necessário 
aprimorarmos nossa organização 
para fazer frente às dificuldades 

que se nos apresentam nesses próximos anos.

 Estas eleições para os Colegiados Centrais 
foram bastante tumultuadas, para dizer o míni-
mo. Fomos surpreendidos, no final do expediente 
do último dia de votação (7/12/ 2015, em torno 
das 17h40) com um comunicado do Reitor anu-
lando o processo eleitoral – abrindo novo prazo 
para votação de 11/12 a 17/12 – com a justifica-
tiva de que teriam sido detectados problemas que 
poderiam comprometer a contagem dos votos até 
então computados. A falha teria sido descober-
ta durante um procedimento de manutenção do 
sistema. Preocupados com este fato, a Adunesp e 
o Sintunesp apresentaram a seguinte proposta ao 
Conselho Universitário realizado no dia 10/12:

(1) O estabelecimento de urnas eletrônicas físicas, 
nas quais o eleitor imprima o seu voto e o deposi-
te numa urna lacrada. Isso permitirá a realização 
de auditagens, se necessário. Em caso de recurso, 
os votos poderão ser conferidos. 
(2) O estabelecimento de comissões eleitorais 
(central e locais) a cada eleição convocada pela 
Universidade. Tais comissões poderão ser indica-
das pelos colegiados (centrais e locais). No modelo 
atual, toda e qualquer decisão (como a atual sus-
pensão da votação) cabe unicamente à Secretaria 
Geral da Unesp. 

 Acreditamos que essas mudanças são ne-
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cessárias para conferir confiança, lisura e respeito 
aos processos eleitorais na Universidade. 

 A Adunesp agradece aos docentes da 
Universidade pela confiança e reafirma os com-
promissos assumidos, tendo a certeza de que a 
categoria sai fortalecida destas eleições.

Os eleitos
 A seguir, acompanhe as duplas eleitas pelo 
“Chapão da Adunesp” (respectivamente titular/
suplente) em cada área.
 Obs: No caso do Conselho Universitário 
(CO), a divulgação dos eleitos está sendo feita  di-
retamente em cada unidade.

CADE
Ciências Sociais Aplicadas
Titular: Henrique Tahan Novaes (Marília) 
Suplente: Fernando Ramalho Martins (Araraquara) 

Ciências Humanas
Titular: Antônio Luís de Andrade - Tato (Presidente 
Prudente) 
Suplente: Marcelo Augusto Totti (Marília) 

Linguística, Letras e Artes
Titular: José Leonardo do Nascimento (Instituto de Artes)
Suplente: Jose Spaniol (Instituto de Artes)

Ciências Exatas e da Terra
Titular: Álvaro de Souza Dutra (Guaratinguetá) 
Suplente: Berenice Camargo Damasceno (Ilha Solteira)  

Engenharias
Titular: Dionízio Paschoareli Jr. (Ilha Solteira) 
Suplente: Ângelo Caporalli Filho (Guaratinguetá)

Ciências Biológicas
Titular: Carlos Alberto Anaruma (Rio Claro) 
Suplente: Andreia Alves Rezende (Ilha Solteira) 

Ciências da Saúde
Titular: Milton Vieira do Prado Júnior (Bauru)
Suplente: João Tadeu Ribeiro Paes (Assis) 

CEPE
Ciências Sociais Aplicadas
Titular: Rúbia Martins (Marília)  
Suplente: Fernando Ramalho Martins (Araraquara)  

Ciências Humanas
Titular: Antônio Thomaz Júnior (Presidente Prudente) 
Suplente: Fábio Kazuo Ocada (Marília) 

Linguística, Letras e Artes
Titular: Sérgio Romagnolo (Instituto de Artes)
Suplente: José Leonardo do Nascimento (Instituto de 
Artes) 

Ciências Exatas e da Terra
Titular: Antônio César Germano Martins (Sorocaba) 

Suplente: Zulind Luzmarina Freitas (Ilha Solteira)

Engenharias
Titular: Fernando Pinhabel Marafão (Sorocaba) 
Suplente: Geraldo Maciel (Ilha Solteira) 

Ciências Agrárias
Titular: Marcos Chiquitelli Neto (Ilha Solteira)  
Suplente: Célia Regina Paes Bueno (Jaboticabal)

CCEU
Ciências Exatas
Titular: Valdir Alves Guimarães (Guaratinguetá) 
Suplente: Wyser José Yamakami (Ilha Solteira) 

Ciências Humanas
Titular: Osvaldo Gradella Jr. (Bauru)
Suplente: Anderson Deo (Marília)

CCPG
Ciências Biológicas
Titular: Viviane Moschini Carlos (Sorocaba) 
Suplente: Cláudia Regina Bonini Domingos (São José do 
Rio Preto)

Ciências da Saúde
Titular: Sueli Terezinha Ferrero Martin (Botucatu) 
Suplente: Robinson José Quitério (Marília) 

Engenharias
Titular: Ricardo Alan Verdú Ramos (Ilha Solteira)
 Suplente: Roberto Wagner Lourenço (Sorocaba)

Ciências Exatas e da Terra
Titular: Marcelo Batista Hott (Guaratinguetá)
Suplente: Álvaro de Souza Dutra (Guaratinguetá)

Ciências Humanas
Titular: Marcos Tadeu Del Roio (Marília) 
Suplente: Ari Fernando Maia (Bauru) 

Linguística, Letras e Artes
Titular: José Spaniol (Instituto de Artes) 
Suplente: Flávia Nascimento Falleiros (São José do 
Rio Preto) 

CCG 
Ciências Exatas e da Terra
Titular: Miguel Jafelicci Júnior (Araraquara) 
Suplente: Nelson Peruzzi (Jaboticabal)

Ciências Humanas
Titular: Maria Valéria Barbosa (Marília)
Suplente: Juliana Campregher Pasqualini (Bauru) 

Linguística, Letras e Artes
Titular: Paula Ferreira Vermeersch (Presidente Prudente) 
Suplente: Lídia Almeida Barros (Rio Preto)

Ciências Sociais Aplicadas, incluindo a Multidisciplinar
Titular: Onilda Alves do Carmo (Franca) 
Suplente: Rúbia Martins (Marília)
 


