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Salários na Folha, uso da Internet nos campi, comissão dos CCIs...

Confira as discussões e encaminhamentos da reunião do 
CADE em 16/9/2015

 A partir dos relatos elaborados pelos representantes do 
“Chapão Sintunesp/Associações”, confira os principais itens 
da reunião do Conselho de Administração e Desenvolvimento 
(CADE), realizada em 16/9, por videoconferência.
 Logo no início, houve a apresentação do Prof. Dr. Ed-
son Luiz França Senne, Assessor Chefe da Assessoria de Infor-
mática, sobre Rede de Dados na Unesp. A apresentação atendeu 
a uma demanda apresentada pelos representantes do “Chapão” 
na última reunião do colegiado, devido à constatação de que 
vários campi vêm enfrentando problemas na rede de dados (In-
ternet). Ele informou que houve mais 25 mil novos dispositivos 
conectados à rede, totalizando uma conexão de cerca de 55 mil 
dispositivos. Disse, também, que o aumento foi ocasionado a 
partir da conexão de dispositivos “WIFI”, a nova infraestrutura 
de rede sem fios que foi recentemente implantada em toda a 
Unesp. Com isso, dispositivos como tablets, smartphones e ou-
tros passaram a se conectar à rede.
 A opinião do docente é que seria necessário fazer uma 
limitação do uso dessas aplicações WEB. Tecnicamente, há 
condições de se fazer isso, porém, é necessária uma decisão po-
lítica da instituição. Ele citou quais medidas poderiam ser toma-
das para a solução do problema:
- Limitação por usuário: atualmente, uma única máquina pode 
consumir toda a capacidade de um link de Internet na Unesp. 
Por isso, a limitação de dados que cada usuário pode consumir 
seria uma boa saída.
- Limitação por horário: algumas aplicações poderiam ser 
utilizadas em determinados horários (por exemplo, Facebook e 
Youtube). Outras, reconhecidamente de uso acadêmico, seriam 
liberadas em horário comercial, por exemplo.
- Outra limitação poderia ser por campus, de forma que os 
campi que são interligados não consumam todo o link sozinhos, 
podendo distribuí-lo de maneira mais uniforme.
 Após várias argumentações dos conselheiros do cole-
giado e das apresentações do Prof. Senne, o Prof. Gamero frisou 
que esta é uma discussão fundamental na Universidade e, por 
esta razão, a trará novamente em futuras reuniões do CADE.

Questionamentos diversos
 Os representantes do Chapão apresentaram alguns 
questionamentos ao colegiado.
 Um deles é um processo de mobilidade funcional de 
uma unidade da Unesp, de um concurso que foi homologado 
em 4/5/2015. Porém, o servidor está sendo impedido de assumir 
a sua nova função. A administração local informou-o de que só 
poderá assumir quando as contratações forem reestabelecidas 
e um novo servidor for contratado para a vaga. Após ouvir que 
esta regra não existe para a conclusão de qualquer mobilidade 
e que, além disso, trata-se de um concurso já homologado, o 

que se configura abuso da administração local, o Prof. Gamero 
comprometeu-se a averiguar o assunto junto ao CRH e a solu-
cioná-lo da melhor maneira possível.
 Outro assunto que causou estranheza do colegiado foi 
a informação da ocorrência de ligações intimidatórias recebidas 
por parte da pedagoga indicada pelos representantes do Chapão 
na última reunião do CADE, para compor a Comissão das CCIs. 
A informação causou bastante estranheza; afinal, qual seria o 
problema de um novo membro passar a integrar a atual comis-
são? Inclusive, há na comunidade o questionamento de que, se 
a comissão atual sabia dos problemas que os CCIs enfrentariam 
em 2016 desde 2013, por que não se manifestou a respeito?
 O Prof. Gamero ressaltou que as denúncias apresenta-
das precisam ser encaminhadas por escrito pelo servidor envol-
vido, diretamente ao Reitor da Universidade. Sem essa denún-
cia documentada, segundo ele, não é possível fazer nada.
 Por fim, foi também apresentada a dúvida se a recente 
falência da Unimed Paulistana teria algum impacto no nosso 
plano de saúde. Em resposta, o Prof. Gamero informou que não, 
uma vez que o Unesp Saúde é regido pela Unimed Federativa.

Outros tópicos
- Instalação de software de gerenciamento de energia: A pri-
meira implantação atenderá três campi. Esta demanda foi apre-
sentada por representantes do Chapão. 
- Salários disponibilizados no site da Folha de S. Paulo: Este 
informe gerou muita discussão entre os membros do CADE, que 
criticaram a maneira com que o jornal divulgou os salários dos 
servidores da Unesp. O Prof. Gamero explicou que, a partir da 
decisão judicial, a Unesp apresentou ao jornal as folhas de paga-
mento de janeiro de 2014 a outubro de 2014. Provavelmente de 
forma intencional, o jornal divulgou justamente os vencimentos 
de janeiro (mês em que boa parte dos servidores recebe 1/3 de 
férias) e outubro, quando foi pago o abono salarial de 28%. Tam-
bém não houve o cuidado em diferenciar eventuais ganhos de 
servidores com ações judiciais, pagos numa única vez.
 A avaliação dos membros do Chapão é que a conduta 
do jornal tem o objetivo político de colocar a opinião pública 
contra os trabalhadores da instituição, deixando o governador 
em posição de tranquilidade ao recusar o aumento necessário no 
repasse do ICMS às universidades. Além dessas ponderações, 
foram dirigidas críticas à própria Universidade, que também é 
responsável por tais acontecimentos, uma vez que já poderia vir 
cumprindo a Lei da Transparência e divulgando mensalmente 
em seu site os salários dos seus servidores.
 O Prof. Gamero concordou com as manifestações e 
prometeu providências quanto às informações manipuladas, po-
rém, opinou que toda retratação, quando realizada pela grande 
imprensa, não passa de uma pequena nota de rodapé.


