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Eleições para os Órgãos Colegiados Centrais 2019

Vamos montar um “Chapão” de candidatos 
comprometidos com os interesses da 

comunidade acadêmica e do ensino público
Sintunesp e Associações iniciam processo para montagem do 

“Chapão das Entidades”, que concorrerá nas eleições deste ano

As eleições para os Órgãos Colegiados Centrais 
da Unesp (Conselho Universitário/CO, Conselho de Admi-
nistração e Desenvolvimento/CADE, Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão Universitária/CEPE, Câmara Central 
de Graduação/CCG, Câmara Central de Pesquisa/CCPe e Câ-
mara Central de Pós-Graduação/CCPG e Câmara Central 
de Extensão Universitária e Cultura/CCEC) estão se apro-
ximando. 

Como aconteceu nos últimos pleitos, Sintunesp e 
Associações de Servidores estão se reunindo, num proces-
so democrático e amplamente divulgado, para montar uma 
chapa de candidatos comprometidos com os interesses da 
categoria, que já ficou conhecida por “Chapão das Entida-
des”. No dia 26/6/2019, foi realizada uma primeira reunião 
para encaminhar o processo. Nesta reunião, foram definidos 
os critérios para a composição do Chapão, como você verá 
a seguir.

Como funciona
As eleições aos Colegiados Centrais ainda não têm 

data definida. Elas serão convocadas oficialmente pela Uni-
versidade no segundo semestre de 2019.

O objetivo do Sintunesp e das Associações de Ser-

vem ser cumpridos pelas três partes envolvidas: o Sindica-
to, as Associações e os candidatos.
2) Marcam um dia para a realização de eleições prévias, 
nas unidades. Nestas prévias, apresentam-se os candidatos 
às vagas para todos os Colegiados Centrais e os servidores 
votam nos seus preferidos.
3) Depois das eleições prévias, Sindicato e Associações 
se reúnem para fechar os nomes finais que vão compor o 
“Chapão”. Além da votação obtida nas eleições prévias, 
contam também outros critérios para que o candidato seja 
indicado: participação efetiva das Associações nas reuniões 
prévias preparatórias que antecedem as reuniões de cada 
Órgão Colegiado; participação do candidato em Colegiados 
Centrais, comissões assessoras ou na diretoria do Sindicato 
em mandatos anteriores; tempo de filiação ao Sintunesp e à 
Associação; tempo de trabalho na Unesp etc. Para cada um 
dos itens, o candidato terá uma pontuação. Ao final, será 
candidato pelo “Chapão” aquele que obtiver a maior pon-
tuação.
4) Com o “Chapão das Entidades” montado, o Sintunesp e 
as Associações farão campanha por seus candidatos durante 
as eleições oficiais convocadas pela Universidade.

Calendário
 Fique atento às divulgações do Sindicato e das As-

vidores é chegar às eleições com o “Chapão” 
de candidatos montado, de modo a indicar aos 
servidores que votem nestes companheiros.

Para montar o “Chapão” com 
candidatos que se coloquem a serviço 
dos trabalhadores e da educação pública, 
as entidades seguem os seguintes 
passos:
1) Elaboram um Termo de Com-
promisso, com requisitos que de-

sociações e participe! A data das eleições 
prévias será amplamente divulgada. Todos 
os servidores técnico-administrativos da 
Unesp podem votar nas eleições prévias.


