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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 compromissos 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 diretamente 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)

