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CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
Relato da 321ª sessão ordinária do CEPE, de 21/9/2021

Produzido pelos membros do Chapão da Adunesp e Chapão Sintunesp/Associações no CEPE
A reunião pode ser assistida na íntegra em https://www.youtube.com/watch?v=JCLYS-1upX4
A pauta pode ser acessada em https://www2.unesp.br/portal#!/secgeral/orgaos-colegiados/cepe/pautas-e-atas/

1 - Verificação de presença

2 - Abertura dos trabalhos
A Profa. Maysa Furlan deu as boas-vindas e agradeceu ao Prof. Dr. Mauricio Cesar Delamaro, à Profa. Dra.
Elisangela Pavanelo Rodrigues dos Santos e ao Prof. Dr. José Roberto Gnecco (coordenador do grupo de trabalho) pela
presença e apresentação dos trabalhos ‘GT de impactos da pandemia na universidade’, bem como pela presença da

Profa. Dra. Ana Silvia Sartori Barraviera
Seabra Ferreira pela apresentação do ‘Aplicativo para Triagem de Sintomas
ADUNESP
SINTUNESP

Gripais/Covid-19
da Unesp’.
Associação
dos
Docentes
Sindicato dos
A secretaria informou que, a partir deste mês, foram enviados, aos membros do colegiado, boletins informativos
dadasUnesp
Trabalhadores
Pró-reitorias-deSeção
Graduação (Prograd), de
Pós-graduação (Propg), de Extensão Universitária e Cultura (Proec) e de
17/2/2022
Sindical
Andes-SN
da
Unesp
Pesquisa do
(Prope)
para facilitar o acompanhamento
na reunião.

3 – Apresentação
do grupo
de trabalho
para avaliar
o impacto
da pandemia nas atividades de Ensino, Pesquisa e
Sessões
do CO
e do
CADE
em
fevereiro
Extensão Universitária, que se encontra no arquivo da pauta da reunião do dia 21/09/2021 em
Prof. Dr. Mauricio Cesar Delamaro,
debateramhttps://www2.unesp.br/portal#!/secgeral/orgaos-colegiados/cepe/pautas-e-atas/,
situação econômica, reivindicações
Profa. Dra. Elisangela Pavanelo Rodrigues dos Santos e Prof. Dr. José Roberto Gnecco (coordenador do grupo de trabalho)
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transmitida online (https://www.youtube.com/watch?v=zyDkB7ldFCI).
O ponto que mais ocupou tempo nos debates foi a peça
orçamentária para a Unesp em 2022. A proposta apresentada é
fruto das discussões e entendimentos entre a Comissão de Orçamento do CADE e a equipe da Pró-Reitoria de Planejamento
Estratégico (Propeg). Os conselheiros vinculados aos dois chapões, que atuam no CADE e na Comissão de Orçamento, veem
avanços importantes na proposta, que agora seguirá para deliberação do Conselho Universitário (CO), em sua sessão de 16/12.
A previsão de pagamento da retroatividade dos 3%, não inserida
na peça orçamentária, segue sendo reivindicação dos sindicatos
para a reitoria, como você verá neste boletim, que também traz
um apanhado das demais questões abordadas em 17/11.

O que consta na peça orçamentária
apresentada
Discussões preliminares

O principal ponto de pauta na sessão do CADE foi a
apresentação da proposta orçamentária da Unesp para 2022.
Além das reuniões realizadas durante 2021 com os vários setores da Unesp, a Comissão de Orçamento do CADE também
participou de encontros sistemáticos com a equipe econômica
da reitoria. A proposta final é fruto destas discussões e, na avaliação dos membros da Comissão vinculados aos chapões da
Adunesp e do Sintunesp/Associações, há um expressivo avanço
tanto na abertura ao diálogo quanto nos resultados obtidos.
Logo no início da sessão do CADE de 17/11, o reitor,
professor Pasqual Barretti, participou rapidamente para falar
sobre o assunto. Ele destacou a importância do orçamento e a
possibilidade de “planejar o futuro da Universidade com mais
tranquilidade”. Elogiando o trabalho da Comissão de Orçamento e da Propeg, disse que a proposta “apresenta avanços, mas

exercício, de acordo com a conjuntura e as necessidades, o que
foi reforçado pelo pró-reitor da Propeg e presidente do CADE,
professor Estevão Tomomitsu Kimpara.
Antes que tivesse início a apresentação dos pontos previstos na peça orçamentária 2022, o Assessor-chefe de Planejamento Estratégico, Rogério Buccelli, teceu considerações sobre
o cenário econômico do próximo ano. Ele avalia como preocupante a combinação de elementos como a inflação, o desemprego, o baixo desempenho da atividade econômica e outros, mas
julga factível a previsão de que a arrecadação do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em 2022 terá crescimento nominal de 6% em relação a 2021. É do ICMS que
sai a maior parte dos recursos recebidos pelas universidades
estaduais paulistas: 9,57% da quota-parte do estado (QPE) são
destinados para Unesp, Unicamp e USP. A QPE corresponde
a 75% do total arrecadado com este imposto.
O professor Milton Vieira do Prado Júnior, presidente
da Comissão de Orçamento e vice-presidente do CADE, enfatizou que a Comissão trabalhou sempre pensando no que é mais
caro à Universidade, que é a valorização de seu pessoal. “Vários itens estão congelados há anos, como é o caso do repasse
inflacionário aos salários e benefícios, contratações, custeio das
unidades e outros, e agora temos a oportunidade de avançar nesse sentido. Temos sempre que ponderar o cenário geral, mas é
inegável que o orçamento de 2022 parte de um patamar bem
superior se comparado aos anos anteriores.”

Os itens da peça orçamentária

A proposta apresentada no CADE em 17/11, que irá à
deliberação do CO em 16/12, é fruto do consenso alcançado entre a Comissão de Orçamento e a Propeg. Entre os itens, estão:

f) PPP para Alteração Curricular (AC, daqui em diante) ou Reestruturação Curricular (RC, daqui em diante):
a Prograd recebeu 74 processos até o momento. As análises técnicas se iniciarão na próxima semana. Solicitou à ViceReitoria e foi aprovado apoio da Reitoria para contratação de profissional de sistemas para otimização das análises e
avaliação desses processos.
g) Avaliação dos cursos superiores de 2022 realizados pelo Estadão: a equipe da Prograd está providenciando
informações para atendimento do prazo.
j) Censo da educação superior 2021: está em fase de implementação de procedimentos para coleta de dados a partir
de 24/3, via sistema.

II – PALAVRA DOS MEMBROS

Mariana Rodrigues Bighetti Godoy (TA/FE/Bauru): solicitou, em nome de colegas da seção de graduação, a revisão
de calendário de matrícula dos ingressantes, porque a lista de aprovados da Unesp saiu antes das listas da USP e da
Unicamp, o que tem levado a muitos cancelamentos de matrículas. Sugere que a divulgação seja feita em compasso
com a das demais universidades paulistas. Sugere que o calendário da Unesp seja unificado ou mais próximo possível
do calendário das outras duas universidades paulistas.
Sebastião Carlos (Ibilce/Rio Preto): a pedido da professora Silvana Fernandes Lopes (Ibilce/Rio Preto, justificou sua
ausência à reunião, por motivos de falecimento na família. Em seguida: (i) lamentou a forma de divulgação do
comunicado de retorno às aulas presenciais, primeiramente na mídia e depois na comunidade, gerando transtornos
desnecessários na comunidade; (ii) apontou a necessidade de revisão das normas do regime de exercícios domiciliares
para afastamento por motivo de saúde inferior a 15 dias, principalmente prevendo-se possíveis casos por contaminação
Covid; (iii) pediu informações sobre andamento dos trabalhos de GT instituídos na reunião de dezembro, cujos trabalhos
deveriam ter se iniciado no mês de janeiro; externou preocupação em especial com o GT que tratará das vagas oferecidas
nos cursos de graduação e formas de ingresso por vestibular, tendo em vista que, em breve, esse assunto deverá ser
pautado na CCG e CEPE, e o compromisso firmado com o CEPE de se fazer uma discussão do tema com antecedência;
(v) sobre as novas normas do PAADES que constam na pauta da próxima reunião do CEPE, lamentou que, mais uma
vez, esse assunto não tenha sido discutido na CCG, já que envolve também o ensino de graduação.

No verso, confira nomes e fotos das candidatas e candidatos do
“Chapão da Adunesp” no CADE, CEPE e CCG.
No Conselho Universitário (CO), as eleições são locais e os nomes são divulgados
em cada unidade. Os docentes têm direito a eleger uma dupla (titular/suplente) em
cada unidade universitária.
13,33 folhas de pagamento, já incluídos os 3% relativos
à data-base de 2016 (que começarão a ser pagos no salário de
janeiro de 2022;

Sílvia Helena Modonese (FCAVR): apresentou os seguintes questionamentos: i) em relação à revogação da resolução
32/2021, como ficariam orientações de transição das aulas remotas para as aulas presenciais; ii) como serão as
orientações para os cursos em relação aos 20% da carga horária total dos cursos de graduação que podem ser de
atividades não presenciais; e iii) o andamento da tramitação dos PPP para atender a curricularização da extensão e

Eleições nos dias 9 a 12 de maio de 2022

Chapão da Adunesp 2022
CEPE (Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão)

Subárea de
Ciências da Saúde

Os docentes têm direito a eleger uma dupla (titular/suplente) para cada subárea.

Subárea de Ciências Agrárias
(T) João
Cláudio
Thomeo
(Ibilce / SJ do
Rio Preto)

(S) Marcos
Chiquitelli Neto
(FE / Ilha
Solteira)

(S) Davi
Rodrigo
Rossatto
(FCAV /
Jaboticabal)

(T) Maurício
César
Delamaro
(FE /
Guaratinguetá)

CADE (Conselho de Administração
e Desenvolvimento)
Os docentes têm direito a eleger uma dupla para cada subárea.

Subárea de Engenharias
(T) Jean Marcos
de Souza
Ribeiro (FE /
Ilha Solteira)

(T) Antônio Luís
de Andrade
(FCT / Presidente
Prudente)

Subárea de Ciências
Biológicas

Subárea de Ciências
Sociais Aplicadas

(T) Alan Peres
Ferraz de
Melo (FE / Ilha
Solteira)

(S) Sebastião
Roberto Taboga
(Ibilce / SJ do
Rio Preto)

(T) Sebastião
Neto Ribeiro
Guedes (FCL /
Araraquara)

(S) Fernando
Ramalho
Martins (FCL /
Araraquara)

Subárea de Linguística, Letras e Artes
(T) Sérgio
Mauro
Romagnolo
(IA / São
Paulo)

Subárea de
Ciências Humanas
(T) Fábio
Kazuo Ocada
(FFC /
Marília)

(S) Elmer
Mateus
Gennaro
(FE / SJ da
Boa Vista)

(S) Adriana
Bortoletto
(FE / Ilha
Solteira)

CCG (Câmara Central de Graduação)

Os docentes têm direito a eleger uma dupla para cada subárea.

Subárea de Linguística, Letras e Artes
(T) Sebastião
Carlos Leite
Gonçalves
(Ibilce / SJ do
Rio Preto)

Subárea de Ciências
Sociais Aplicadas

(S) Lúcia
Regiane Lopes
Damásio
(FCL / Assis)
(T) Ana Cláudia
Giannini Borges
(FCAV / Jaboticabal)

Subárea de Ciências Exatas e da Terra

(S) Alex
Mendonça
Bimbato (FE /
Guaratinguetá)

(S) Claudia Dias
Prioste (FCL /
Araraquara)

(S) Ana Cláudia
Giannini Borges
(FCAV /
Jaboticabal)

(T) Ana
Elisa Périco
(FCL /
Araraquara)

Subárea de Engenharias

(S) Luciane de
Paula (FCL /
Assis)

Subárea de Ciências
Humanas

(S) Márcio
Pereira da
Silva (FC /
Bauru)

Subárea de Ciências Sociais Aplicadas

Subárea de Linguística, Letras e Artes
(T) Rosa
Maria Araújo
Simões
(FAAC /
Bauru)

(S) Berenice
Camargo
Damasceno
(FE / Ilha
Solteira)

(T) Fernando
Luiz de Campos
Carvalho
(ICT / SJ dos
Campos)

Subárea de Ciências Biológicas
(T) Eduardo
Custódio
Gasparino
(FCAV /
Jaboticabal)

(T) João Tadeu
Ribeiro Paes
(FCL / Assis)

Subárea de Ciências Exatas e da Terra

(S) Paula
Ferreira
Vermeersch
(FCT /
Presidente
Prudente)

(T) Silvia
Helena
Modenese
Gorla da Silva
(FCAVR /
Registro)

(S) Vera
Aparecida de
Oliveira Tiera
(Ibilce / SJ do
Rio Preto)

Subárea de Ciências Biológicas
(T) Andreia
Alves Rezende
(FE / Ilha
Solteira)

(S) Soraya Regina
Gasparetto
(FCL / Araraquara)

Subárea de
Ciências da Saúde

(S) Cristiane
Angélica Ottoni
(IB / São
Vicente)
(T) Rubens Tango (ICT
/ SJ dos Campos)

Subárea de
Ciências da
Saúde
O Chapão
não apresenta
candidatos.

Subárea de Ciências Humanas
(T) Fábio
Camargo
Bandeira
Villela (FCT /
Presidente
Prudente)

(S) Ângelo
Antonio
Abrantes
(FC / Bauru)

(S) Luiz Augusto
Normanha Lima (IB /
Rio Claro)

