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 Quando as eleições aos órgãos colegiados 
centrais da Unesp aproximavam-se do seu término, 
no final da tarde de 7/12/2015, último dia do proces-
so iniciado em 1º/12, a comunidade foi surpreendida 
com o anúncio da suspensão da votação. No comuni-
cado veiculado pela lista de e-mails da reitoria, foram 
alegadas “razões técnicas apresentadas pela Assesso-
ria de Informática”. 
 Novo comunicado oficial, na manhã do dia 
8/12, trouxe as justificativas da Assessoria de Infor-
mática. Segundo Edson Luiz França Senne, assessor 
chefe de Informática, o problema teve início em 
23/11, quando foram feitas “adequações no código do 
sistema” para atender a votações com múltiplas cédu-
las. No dia 4/12, teria sido detectada a possibilidade 
de que estas adequações podem levar a uma “conta-
bilização incorreta de votos em branco” no caso das 
votações com múltiplas cédulas após 23/11.
 Ainda segundo Senne, “a versão atual do 
sistema já contempla as correções necessárias e que 
o sistema EVOTO” está novamente apto a processar 
votações eletrônicas.

Processo frágil, explicações inconsistentes
 Falta clareza nas explicações sobre a suspen-
são da atual votação, nos últimos instantes do proces-
so. O fato lança mais incertezas sobre o mecanismo 
eletrônico na Universidade. Em momentos anterio-
res, a Adunesp e o Sintunesp tornaram 
públicas suas dúvidas sobre ausência de 
transparência do processo. O sistema atual 
não conta com materialidade, ou seja, não 
há nada que comprove a votação em caso 
de dúvida. O processo atual não permite 
auditagem nos votos e/ou quaisquer even-
tuais recursos. 
 A Adunesp e o Sintunesp propõem 
as seguintes alterações:
- O estabelecimento de urnas eletrônicas 
físicas, nas quais o eleitor imprima o seu 

Colegiados centrais: Adunesp e Sintunesp 
questionam fragilidade do processo e 

conclamam o voto nos candidatos do “Chapão”
voto e o deposite numa urna lacrada. Isso permitirá a 
realização de auditagens, se necessário. Em caso de 
recurso, os votos poderão ser conferidos. 
- Estabelecimento de comissões eleitorais (central e 
locais) a cada eleição convocada pela Universidade. 
Tais comissões poderão ser indicadas pelos cole-
giados (centrais e locais). No modelo atual, toda e 
qualquer decisão (como a atual suspensão da votação) 
cabe unicamente à Secretaria Geral da Unesp.
 Tais mudanças, embora possam trazer mais 
trabalho na realização das eleições, são necessárias 
para conferir confiança, lisura e respeito aos proces-
sos eleitorais na Universidade. A democracia pressu-
põe participação!

Reafirmar o voto no Chapão de 
cada categoria
 Nova votação está prevista para o período de 
11 a 17/12/2015. 
 A Adunesp e o Sintunesp lembram a neces-
sidade de votar novamente, uma vez que a votação 
anterior foi cancelada. Vamos reafirmar o voto nos 
candidatos do “Chapão Sintunesp/Associações” e 
“Chapão da Adunesp”.

Na página seguinte, confira 
os candidatos do Chapão 
“Sintunesp/Associações”
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Conselho Universitário - CO
(T) Carlos Augusto da C. Prochnow (IGCE/RC)
(S) Edemilson Cezar Monteiro Perdigão (IB/RC)

(T) Donizeti Cicero dos Santos (FCT/PP)
(S) Paulo Ricardo Tacca de Oliveira (FCT/PP)

(T) Valternir  José Ferreira da Costa (Ibilce/SJRP) 
(S) Rodrigo Bernardo (Ibilce/SJRP)

(T) Irlon Vieira Barbosa (FE/Guará)
(S) Maria Auxiliadora Neves C. A. da Silva (FE/Guará)

(T) Fabrício Maciel de Sousa (FCAV/Jaboticabal)
(S) José Marcos da Silva (FCAV/Jaboticabal)

(T) Peterson Moura (FO/Araçatuba)
(S) Paulo Henrique Guimarães (FMV/Araçatuba)

(T) Paulo Cesar de Moraes (FCL/Assis)
(S) Sergio Henrique Rocha Batista (FCL/Assis)

(T) Reinaldo Cervati Dutra (AG/Bauru)
(S) Thiago Martins Tozi (FC/Bauru)

(T) Valdomiro Rodrigues de Souza (FFC/Mar)
(S) Silvana Falcão Tuler Sobrinho (FFC/Mar)

(T) Márcio Alexandre Cardoso (FM/Botucatu)
(S) Gilberto da Cota Zanan (FM/Botucatu)

(T) Beatriz Galvão Nogueira (ICT/SJC)
(S) Márcio de Paula Lima (ICT/SJC)

Conselho de Ensino, Pesquisa 
e Extensão Universitária - CEPE

(T) Márcia Aparecida Querido Moreira (FE/Guará)
(S) Jean Henrique Alves Feitosa (FE/Guará)

Vote no “Chapão” 2015 (Sintunesp e Associações)

Câmara Central de Graduação - CCG 
(T) Carlos Henrique Reche (ICT/Sorocaba)
(S) Rogério Moreno Rosa (ICT/Sorocaba)

(T) Raphael Sigolo Ruas Gonçalves (FE/Bauru)
(S) Maurício de Oliveira Daniel (FC/Bauru)

Câmara Central de Pós-Graduação –CCPG
(T) Renata Pereira da Rocha Barbosa (FE/Guará)  
(S) Silvio Carlos Decimone (FAAC/Bauru)   

Câmara Central de Extensão 
Universitária - CCEU 

(T) Aparecida Saturnino Mesquita Romero 
(Ibilce/SJRP)
(S) Isael Colosque Criado Júnior (Ibilce/SJRP)

(T) Roberto Carlos Ferreira (FCHS/Franca)
(S) Wagner Alexandre (FO/Araçatuba)

Câmara Central de Pesquisa – CCPe
Obs:  Não haverá eleições para esta Câmara agora.                 

Conselho de Administração e 
Desenvolvimento – CADE

(T) Djalma Santos Bovolenta (IB/Botucatu)
(S) Edson Marcelo Bruder (IB/Botucatu)

(T) Jorge Guilherme Cerigatto (FE/Bauru)
(S) Valter Pereira Batista (AG/Bauru)

(T) Cláudio Roberto Ferreira Martins (ICT/Sorocaba)
(S) Rogério Moreno Rosa (ICT/Sorocaba)

(T) Carlos Fernando Parra Consentino (FFC/Mar) 
(S) Valdomiro Rodrigues de Souza (FFC/Mar)
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