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 A partir dos relatos enviados 
pelos membros do “Chapão Sintunesp 
e Associações”, confira alguns dos 
principais temas debatidos na reunião 
do Conselho Universitário (CO) em 
21/6/2018.
 A reunião marcou a posse dos 
novos membros do colegiado, eleitos 
no final de 2017 para um mandato de 
dois anos. O Sintunesp parabeniza os 

Reunião do CO teve posse dos eleitos e 
cobranças sobre salário e carreira

membros eleitos pelo “Chapão” (que 
teve a totalidade de seus candidatos vi-
toriosos) e a todos os conselheiros que 
passam a compor o CO, convidando 
todos a fazerem um trabalho unitário 
e em prol dos interesses dos trabalha-
dores e da universidade pública. No 
quadro, veja o registro dos membros 
do “Chapão” que tomaram posse. 
 A reunião do CO aprovou a 

âmbito do Grupo de Trabalho Gestão 
Administrativa, no CADE, entre os 
anos de 2015 e 2016. Os representan-
tes do “Chapão” consideram que este 
debate, por conta da sua relevância e 
impactos na vida dos servidores, deve 
ser refeito por uma comissão formada 
com os atuais conselheiros, que colha 
sugestões na comunidade e traga uma 
proposta aos colegiados.

Cobranças e solicitações

Carreira: Uma das cobranças enfati-
zadas pelos membros do “Chapão” à 
reitoria diz respeito à falta de política 
de valorização dos servidores, de reto-
mada da carreira que está congelada. 
Eles destacaram que já se passaram 
18 meses desde a posse da atual ges-
tão e nada foi feito até o momento. 
O reitor, professor Sandro Valentini, 
e o professor Büll admitiram que há 
uma distorção neste tema, pois parte 
dos docentes ainda tem a progressão, 
o que não acontece com os servidores 
técnico-administrativos. Eles se com-
prometeram a trazer, nas próximas 
reuniões do CO e do CADE, novas 
propostas para a promoção por esco-
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indicação de uma dupla (ti-
tular/suplente) para o CEPE 
(Paulo César de Moraes/
Leandro Carlos da Silva) 
e de duas duplas para o 
CADE (Ademir Machado 
dos Santos/José Aparecido 
Castelli e Beatriz Galvão 
Nogueira/Jean Duarte da 
Silva).
 O professor Leo-
nardo Theodoro Büll, pró
-reitor de Planejamento Es-
tratégico e Gestão (Propeg), 
apresentou o documento 
“Perspectiva e desafios da 
Propeg”. Ele expôs um es-
tudo preliminar sobre re-
forma administrativa, com 
alguns itens discutidos no 

Os membros do “Chapão” no 
CO na reunião de posse
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laridade e a avaliação de desempenho.

Contratação de assessores: Repre-
sentantes do “Chapão” questionaram 
a contratação de assessores para a 
reitoria, sendo que duas contratações 
foram divulgadas recentemente. Se 
estamos vivendo uma crise, como in-
siste em dizer a reitoria, como justi-
ficar isso? Por que não utilizar servi-
dores de carreira, da própria reitoria, 
para estas funções? Os representantes 
do “Chapão” também solicitaram o le-
vantamento do quadro atual de asses-
sores em primeiro e segundo escalões, 
para a próxima reunião. O reitor não 
se manifestou neste ponto.

Transmissão ao vivo: Membros do 
“Chapão” solicitaram que, da mesma 
forma como ocorre nas reuniões do 
Conselho Universitário, os demais ór-
gãos colegiados também tenham suas 
reuniões transmitidas ao vivo, uma 
vez que todos respondem ao mesmo 
Regimento Geral.

Secretário de Planejamento e 
Gestão explicita visão do governo 

sobre as estaduais paulistas
 V e j a 
vídeo feito em 
26/6/2018, na 
reunião da Co-
missão de Finan-
ças, Orçamento 
e Planejamento 
(CFOP), da qual 
participou o Fó-
rum das Seis. O 
vídeo traz uma fala de Maurício Juvenal, Secretário Es-
tadual de Planejamento e Gestão, que explicita a política 
defendida pelo governo Márcio França para as universida-
des estaduais paulistas (universalização do ensino superior 
público por meio de EAD). Também traz uma fala de João 
Chaves, pela coordenação do Fórum das Seis.
https://youtu.be/kAJNLAmn_tM

V
íd

eo
s As razões da crise 

de financiamento
 Confira vídeo com a exposição de 
Paulo César Centoducatti, da Adunicamp, 
sobre as razões da crise de financiamento 
das universidades estaduais paulistas, duran-
te audiência pública promovida pelo Fórum 
das Seis na Alesp, em 21/6/2018.
https://youtu.be/HkbES2Lw4EM

Informação sobre a pauta: Conse-
lheiros fizeram o pedido de que a con-
vocação, link de pauta e posterior ata 
sejam encaminhados aos membros do 
Colegiado por um mesmo endereço 
eletrônico, uma vez que estamos pas-
sando por uma fase de migração.

Índices de evasão: Membros do 
“Chapão” solicitaram à reitoria os ín-
dices de evasão de servidores técnico
-administrativos por motivos de apo-
sentadoria, exoneração por justa causa 
ou voluntariamente.

Presença na Alesp e 
postura na greve

 Representantes do “Chapão” 
cobraram a reitoria pela ausência na 
audiência pública que o Fórum das 
Seis estava realizando naquele mesmo 
dia, na Assembleia Legislativa, para 
debater a crise de financiamento das 
universidades estaduais paulistas. A 
audiência foi organizada pela Frente 
Parlamentar em Defesa das Universi-

dades Estaduais Paulistas, a pedido do 
Fórum, para dar visibilidade às emen-
das propostas à Lei de Diretrizes Or-
çamentárias (LDO-2019). 
 A reitoria também foi cobra-
da por sua postura antes e durante a 
greve dos servidores docentes e técni-
co-administrativos, com intimidações 
e ameaças, numa clara continuida-
de das práticas adotadas em gestões 
anteriores. Também houve críticas 
à guerra de informações promovida 
pela Assessoria de Imprensa, a pedido 
da reitoria, com envio por e-mail de 
mapas distorcidos da paralisação nas 
unidades. 
 Houve, por fim, falas para pa-
rabenizar a comunidade do Instituto 
de Artes (IA) da Unesp, que realizou 
um belo ato no centro da capital, em 
18/6, culminando em frente à reitoria 
da Universidade. Com performances 
teatrais, instrumentos, coral e músicas 
compostas pelos estudantes, a apre-
sentação foi levada, também, à audiên-
cia pública promovida pelo Fórum das 
Seis na Alesp, em 26/6/2018.

Vídeos
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