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Órgãos Colegiados Centrais 2015

Entidades definem “Chapão Sintunesp/
Associações”.  Fique atento às eleições

 No dia 7 de agosto, repre-
sentantes do Sintunesp e de Asso-
ciações locais reuniram-se para fa-
zer a montagem final do “Chapão” 
2015, com os candidatos que serão 
apoiados pelas entidades durante 
as eleições para os órgãos cole-
giados centrais da Universidade 
(CO, CADE, CEPE, CCEU, CCG, 
CCPe e CCPG). A data das eleições 
oficiais deve ser divulgada em breve pela reitoria.
 A montagem do “Chapão Sintunesp/Associa-
ções” culmina um amplo processo democrático, que con-
tou com assembleias locais para indicação de nomes e, 
posteriormente, nos dias 27 e 28 de julho, com a reali-
zação de eleições prévias nas unidades. Com o resultado 

das eleições prévias em mãos, Sin-
tunesp e Associações puderam de-
finir os candidatos que farão parte 
do “Chapão”. Todos eles compro-
metem-se a defender os princípios 

definidos pelas entidades, relacionados à defesa dos interes-
ses da categoria e da universidade pública. 
 Abaixo, acompanhe os nomes que fazem parte do 
“Chapão Sintunesp/Associações”. Ainda há vagas a serem 
preenchidas na CCPG e na CCPe (duas duplas titular/suplente 
em cada órgão)

CADE - Conselho de Administração e 
Desenvolvimento

Titular: Carlos Fernando Parra Consentino (Marília) 
Suplente: Valdomiro Rodrigues de Souza

Titular: Cláudio Roberto Ferreira Martins (Sorocaba)
Suplente: Rogério Moreno Rosa

Titular: Djalma Santos Bovolenta (Botucatu)
Suplente: Edson Marcelo Bruder

Titular: Jorge Guilherme Cerigato (Bauru)
Suplente: Valter Pereira Batista

CO - Conselho Universitário

Titular: Carlos Augusto da Costa Prochnow (Rio Claro)
Suplente: Edemilson Cezar Monteiro Perdigão

Titular: Eduardo Jonas do Nascimento (Araraquara)
Suplente: Denise Floriano da Silva

Titular: Irlon Vieira Barbosa (Guaratinguetá)
Suplente: Maria Auxiliadora Neves Carvalho Alves da Silva

Titular: Jonas Roberto Rubio Alves (Jaboticabal)
Suplente: Fabrício Maciel de Sousa

Titular: Márcio Alexandre Cardoso (Botucatu)
Suplente: Gilberto da Cota Zanan

Titular: Patricia Inague (Ourinhos)
Suplente: Lucas Florêncio Mariano (Registro)

Titular: Peterson Moura (Araçatuba)
Suplente: Paulo Henrique Guimarães.

Titular: Reinaldo Cervati Dutra (Bauru)
Suplente: Thiago Martins Tozi

Titular: Valdomiro Rodrigues de Souza (Marília)
Suplente: Silvana Falcão Tuler Sobrinho

Titular: Valternir José Ferreira da Costa (São José do Rio Preto) 
Suplente: Rodrigo Bernardo 

CEPE - Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão Universitária

Titular: Márcia Aparecida Querido Moreira (Guaratinguetá)
Suplente: Jean Henrique Alves Feitosa

CCG - Câmara Central de Graduação

Titular: Carlos Henrique Reche (Sorocaba)
Suplente: Rogério Moreno Rosa

Titular: Raphael Sigolo Ruas Gonçalves (Bauru)
Suplente: Maurício de Oliveira Daniel

CCEU - Câmara Central de Extensão Universitária

Titular: Aparecida Saturnino Mesquita Romero (SJR Preto)
Suplente: Isael Colosque Criado Júnior

Titular: Roberto Carlos Ferreira (Franca)
Suplente -  Wagner Alexandre (Araçatuba)

Obs: Aguardando indicações para a Câmara Central 
de Pós-Graduação (CCPG) e Câmara Central de 
Pesquisa (CCPe).

A reunião que montou a lista 
final do Chapão



Repúdio ao racismo e ao preconceito. 
Punição aos culpados pelos atos racistas no 

campus de Bauru
 Repudiamos com profunda in-
dignação com os fatos ocorridos no cam-
pus de Bauru, que vieram à tona no dia 
24/7/2015. Pichações de cunho racista, 
descobertas em banheiros masculinos da 
unidade, atacam as mulheres negras da 
Universidade e diretamente o coordena-
dor do Núcleo Negro Unesp para a Pes-
quisa e Extensão, Prof. Dr. Juarez Tadeu 
de Paula Xavier, da Faculdade de Arqui-
tetura, Artes e Comunicação (FAAC).
 Lamentavelmente, não se trata 
do primeiro episódio desta natureza na 
Unesp. Este novo fato traduz o inconfor-
mismo de setores da comunidade – quiçá, 
isolados – frente ao crescimento da pre-
sença de jovens negros, pardos e indígenas, bem como oriundos da escola pública na Universi-
dade. Embora ainda longe de fazer justiça a estes segmentos, o crescente número de estudantes 
nesta condição indica um avanço que deve ser ampliado cada vez mais. É o mínimo que se es-
pera de uma instituição pública de ensino superior que se pretenda democrática e efetivamente 
inclusiva.
 Somamos nossa voz à indignação da comunidade negra unespiana, diretamente atin-
gida pelos ataques racistas, e de todos os que não compactuam com nenhum tipo de discrimi-
nação racial, social ou de gênero, e conclamam a direção da unidade e a reitoria da Unesp a 
tomarem as medidas cabíveis para a responsabilização dos perpetradores desta violência, de 
modo a assegurar que ela nunca mais se repita. Esperamos que a ação institucional para coibir 
tais práticas seja ágil e eficaz, para que a comunidade acadêmica não fique com a sensação de 
que a agilidade da direção da Universidade está voltada apenas para punir estudantes e traba-
lhadores que lutam em defesa da educação pública e por seus direitos.

São Paulo, 7 de agosto de 2015.

Sindicato dos Trabalhadores da Unesp – Sintunesp e Associações locais

Boletim Sintunesp

Entidades aprovam moção contra as 
inscrições racistas em Bauru

17/8/2015

Durante a reunião entre Sintunesp e Associações locais, no dia 7/8, as entidades 
aprovaram a divulgação de uma moção em repúdio aos episódios de racismo ocorridos 

em Bauru. Acompanhe:


