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 As eleições para os órgãos colegiados centrais da Unesp aconte-
cem nos dias 1º a 7/12/2015. Como ocorreu nos anos anteriores, a Adunesp 
promoveu um processo de debates, ao longo de cinco plenárias estaduais, 
que culminou na constituição do “Chapão”, reunindo os candidatos que de-
fendem os princípios estabelecidos pela categoria nas instâncias de discussão 
e deliberação da entidade. 
 A Adunesp conclama os docentes a votarem 
nestes candidatos, que têm o compromisso de defender, 
em cada um dos colegiados centrais da Universidade, 
as posições políticas e propostas que expressam os in-
teresses da nossa categoria, da comunidade acadêmica 
como um todo e da universidade pública.

Carta Programa
 Os candidatos que compõem o “Chapão da 
Adunesp” manifestaram sua concordância com os 
termos da Carta Programa, 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 lembra 
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 consolidarmos uma estraté-
gia de defesa independente e democrática da nossa instituição, resistindo 
às frequentes tentativas de uso político deste patrimônio 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 sociedade. 
Temos conseguido avanços, mas é urgente e necessário aprimorarmos 
nossa organização para fazer frente às dificuldades que se nos apresentam 
nesses próximos anos.
 Defendemos uma universidade autônoma, democrática e compro-
metida com uma formação de qualidade para os estudantes de graduação, 
com produção de pesquisa relevante e o compromisso de contribuir para a 
melhoria das condições de vida da maioria da população paulista e brasilei-
ra. Os candidatos pelo “Chapão da Adunesp” comprometem-se a defender 
as seguintes prioridades em sua atuação nos órgãos colegiados:

1) Fazer avançar a democratização das instâncias de participação da co-
munidade e das estruturas de poder da universidade, com a valorização da 
presença dos demais segmentos;

2) A democratização do acesso e gerenciamento do PDI: transparência na mo-
vimentação das alíneas orçamentárias e nos critérios de liberação de recursos;

3) Que não se criem novos cursos antes que os cursos que foram criados, e 
que estão em operação, estejam COMPLETAMENTE consolidados;

4) A SUSPENSÃO IMEDIATA do atual processo de avaliação docente que 
está desfigurando a universidade e adoecendo os professores e 
suas famílias, defendendo um processo de avaliação a ser cons-
truído, levando em conta as propostas do I e II Fóruns das Gran-
des Áreas, realizados em 2010;

5) A revisão da constituição da CPA, pela eleição dos seus mem-
bros 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 de Pós-Graduação existentes, inclusive os multicampi;

8) O estabelecimento de uma carga horária didática de, 
NO MÁXIMO, 8 horas semanais/semestre por docente, de forma 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 prover todos os campi das condições mínimas 
de trabalho e a transformar os experimentais em unidades consolidadas;

13) Não criar mais unidades complementares, auxiliares ou institutos 
de pesquisas antes da avaliação das atuais, bem como a consolidação das 
mesmas dentro de um plano que as coloque a serviço da universidade, no 
sentido de que seus objetivos sejam atingidos.

14) Que a dinâmica das reuniões dos órgãos colegiados seja discutida pre-
viamente, em especial os principais pontos de pauta, de modo que o repre-
sentante titular coloque o suplente a par do discutido e avise com antecedên-
cia seu suplente na eventualidade de sua ausência.



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" 2015
CADE 
Subáreas     Titular        Suplente
Ciências Sociais Aplicadas   Henrique Tahan Novaes (FFC/M)    Fernando Ramalho Martins (FCL/Ar)
Ciências Humanas   Antônio Luís de Andrade (FCT/PP)    Marcelo Augusto Totti (FFC/M)
Linguística, Letras e Artes   José Leonardo do Nascimento (IA/SP)   José Paiani Spaniol (IA/SP)
Ciências Exatas e da Terra   Alvaro de Souza Dutra (FE/G)    Berenice Camargo Damasceno (FE/IS)
Engenharias    Dionízio Paschoarelli Júnior (FE/IS)    Angelo Caporalli Filho (FE/G)
Ciências Biológicas   Carlos Alberto Anaruma (IB/RC)    Andreia Alves Rezende (FE/IS)
Ciências da Saúde   Milton Vieira do Prado Júnior (FC/Ba)   João Tadeu Ribeiro Paes (FCL/As)
   
CEPE
Subáreas     Titular        Suplente 
Ciências Sociais Aplicadas   Rúbia Martins (FFC/M)     Fernando Ramalho Martins (FCL/Ar)
Ciências Humanas   Antônio Thomaz Júnior (FCT/PP)    Fábio Kazuo Ocada (FFC/M)
Linguística, Letras e Artes   Sérgio Mauro Romagnolo (IA/SP)    José Leonardo do Nascimento (IA/SP)
Ciências Exatas e da Terra   Antonio Cesar Germano Martins (ICT/Sorocaba)  Zulind Luzmarina Freitas (FE/IS)
Engenharias    Fernando Pinhabel Marafão (ICT/Sorocaba)   Geraldo de Freitas Maciel (FE/IS)
Ciências Biológicas   João Tadeu Ribeiro Paes (FCL/As)    João da Costa Chaves Júnior (FCL/As)
Ciências da Saúde   Andreia Rizzo dos Santos (FFC/M)    Nelson Silva Filho (FCL/As)    
Ciências Agrárias    Marcos Chiquitelli Neto (FE/IS)    Célia Regina Paes Bueno (FCAV/J)

CCPG
Subáreas     Titular        Suplente 
Ciências Biológicas   Viviane Moschine Carlos (ICT/Sorocaba)   Cláudia Regina Bonini Domingos (IBILCE/SJRP) 
Ciências da Saúde   Sueli Terezinha Ferrero Martin (FM/Bo)   Robinson José Quitério (FFC/M)
Ciências Agrárias    ------------------------------     ------------------------------
Engenharias    Ricardo Alan Verdú Ramos (FE/IS)    Roberto Wagner Lourenço (ICT/Sorocaba)
Ciências Exatas e da Terra   Marcelo Batista Hott (FE/G)    Álvato de Souza Dutra (FE/G)
Ciências Humanas   Marcos Tadeu Del Roio (FFC/M)    Ari Fernando Maria (FC/Ba)
Linguística, Letras e Artes   José Paiani Spaniol (IA/SP)    Flávia Cristina de Sousa Nascimento (IBILCE/SJRP)
Ciências Sociais Aplicadas   ------------------------------     ------------------------------
(incluindo a multidisciplinar)

CCG
Subáreas     Titular        Suplente 
Ciências Sociais Aplicadas   Onilda Alves do Carmo (FCHS/F)    Rúbia Martins (FFC/M)
Ciências Humanas   Maria Valéria Barbosa (FFC/M)    Juliana Campregher Pasqualini (FC/Ba)
Linguística, Letras e Artes   Paula Ferreira Vermeersch (FCT/PP)   Lídia Almeida Barros (IBILCE/SJRP)
Ciências Exatas e da Terra   Miguel Jafelicci Junior (IQ/Ar)    Nelson José Peruzzi (FCAV/J)
Ciências Biológicas   ------------------------------     ------------------------------
Ciências da Saúde   Nelson Silva Filho (FCL/As)    Rodrigo Barbosa Lopes (FCT/PP)

CCEU
Subáreas     Titular        Suplente 
Ciências Exatas    Valdir Alves Guimarães (FE/G)    Wyser José Yamakami (FE/IS)
Ciências Humanas   Osvaldo Gradella Júnior (FC/Ba)    Anderson Deo (FFC/M)     
Ciências Biológicas   Mônica Rosa Bertão (FCL/As)    Adriano Polican Ciena (IB/RC)

CCPe
Líderes de grupos de pesquisa  Titular        Suplente 
     Samuel Alves Soares (FCHS/F)    Anderson Deo (FFC/M)


