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O Sintunesp e as Associações 
de Servidores estão dando novos passos 
para a montagem do “Chapão das En-
tidades”, que vai concorrer às eleições 
para os Órgãos Colegiados Centrais da 
Unesp (Conselho Universitário/CO, 
Conselho de Administração e Desen-
volvimento/CADE, Conselho de Ensi-
no, Pesquisa e Extensão Universitária/
CEPE, Câmara Central de Graduação/
CCG, Câmara Central de Pesquisa/CCPe e Câmara Central de 
Pós-Graduação/CCPG e Câmara Central de Extensão Uni-
versitária e Cultura/CCEC).
	 As	eleições	prévias	nas	unidades,	para	a	definição	
dos candidatos que serão apoiados pelo Sintunesp e Asso-
ciações, estão marcadas para os dias 20 ou 21 de agosto (a 
escolha	do	dia	fica	a	critério	da	Associação	local).

O objetivo é montar uma chapa de candidatos com-
prometidos com os interesses da categoria e a defesa da uni-
versidade pública, o “Chapão das Entidades”. 

Termo de Compromisso
 Os critérios para participação no “Chapão das Enti-
dades” envolvem a assinatura de um Termo de Compromis-
so, com requisitos que devem ser cumpridos pelas três par-
tes envolvidas: o Sindicato, as Associações e os candidatos.
 Depois disso, os candidatos submetem-se às elei-
ções prévias (já previstas para 20 ou 21 de agosto). Depois 
disso, no dia 28 de agosto, Sindicato e Associações vão se 
reunir	para	fechar	os	nomes	finais	que	vão	compor	o	“Cha-
pão”. 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 Co-
legiado; participação do candidato em Colegiados Centrais, 
comissões assessoras ou na diretoria do Sindicato em man-
datos	anteriores;	tempo	de	filiação	ao	Sintunesp	e	à	Asso-
ciação; tempo de trabalho na Unesp etc. Para cada um dos 
itens,	o	candidato	terá	uma	pontuação.	Ao	final,	será	candi-
dato pelo “Chapão” aquele que obtiver a maior pontuação.

 Eleições para os Órgãos Colegiados Centrais 2019

Candidatos a fazer parte do 
“Chapão das Entidades” devem se inscrever para 

as eleições prévias, previstas para 20 ou 21/8

Sintunesp e Associações estão em processo de montagem do “Chapão das Entidades”, para reunir 
candidatos comprometidos com os interesses da comunidade acadêmica e do ensino público 

 Quando o “Chapão das Entidades” estiver 
montado, o Sintunesp e as Associações fa-
rão campanha por seus candidatos durante 
as	eleições	oficiais	convocadas	pela	Univer-
sidade, cuja data ainda não foi divulgada.

Calendário
- De 22 a 25 de julho de 2019 – O Sin-
tunesp envia para as Associações o calen-
dário para a realização das eleições prévias 

nas unidades, os critérios para a composição da Chapa dos 
Candidatos apoiados pelas entidades, denominado “Cha-
pão das Entidades”, o Termo de Compromisso das Asso-
ciações e Candidatos aos Colegiados Centrais, modelo de 
Ata e de Cédulas; 

- De 25 a 31 de julho de 2019 – Assinatura do Termo de 
Compromisso das Associações e envio ao Sintunesp.

- De 05 a 09 de agosto de 2019 – Inscrição dos candidatos 
e assinatura do termo de compromisso.

- Dia 12 de agosto de 2019 – Enviar	ao	Sintunesp	a	ficha	
de inscrição e o termo de compromisso dos candidatos ins-
critos (digitalizados)  

- Dias 20 e 21 de agosto de 2019 – Eleições prévias nas 
Unidades.	A	escolha	do	dia	fica	a	critério	da	Associação.

- Dia 22/08/2019 – Enviar por e-mail o resultado das elei-
ções prévias nas Unidades.

- Até o dia 23 de agosto de 2019 - Encaminhar, à sede do 
Sintunesp em São Paulo, a ata da eleição, a lista de presen-
ça, digitalizada ou via malote. Os originais deste material e 
o termo de compromisso do candidato eleito deverão estar 
no Sintunesp até o dia 28 de agosto de 2019, para a reunião 
de montagem do Chapão.

- Dia 28 de agosto de 2019 – Montagem do “Chapão das 
Entidades”, com a presença dos candidatos eleitos nas pré-
vias, (titular ou suplente), as Associações e Sintunesp.


