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A partir dos relatos dos conselheiros que fazem parte 
do Chapão Sintunesp/Associações, este boletim traz um apanha-
do sobre os temas tratados na reunião extraordinária do Conselho 
de Administração e Desenvolvimento (CADE), em 17/6/2020, re-
alizada virtualmente por meio do Google Meet. 

A reunião marcou a posse dos eleitos para o novo man-
dato de dois anos, dentre eles os representantes do Chapão Sintu-
nesp/Associações. A todos e a todas, o Sindicato e as associações 
desejam uma gestão frutífera e de bons resultados para os traba-
lhadores e a educação pública. Além da posse, a pauta da sessão 
também previa a indicação de representantes do CADE junto a 
outros colegiados e comissões, como veremos a seguir. 

Além da posse e das indicações, havia na pauta um item 
relacionado aos colégios técnicos da Unesp. 

Posse dos eleitos e indicações
 O presidente do CADE, professor Leonardo Theodoro 
Büll, saudou os presentes e empossou os novos conselheiros, den-
tre eles os eleitos pelo Chapão Sintunesp/Associações: Beatriz 
Galvão Nogueira, Claudia Suzana Thomazini, Jorge Guilherme 
Cerigatto e Valdomiro Rodrigues de Souza.
 A seguir, foram feitas as votações para indicar represen-
tantes do CADE aos seguintes órgãos:

Comissão de Orçamento – Estava prevista a indicação de 2 ser-
vidores técnico-administrativos e 3 de docentes. O Chapão Sin-
tunesp/Associações apresentou os nomes de Jorge e Valdmiro, 
que foram aprovados. Os docentes indicados – todos membros 
do Chapão da Adunesp – foram Jean Marcos de Souza Ribeiro, 
Milton Vieira do Prado Júnior e Sebastião Neto Ribeiro Guedes.

Comissão de Estruturas e de Funções Administrativas (CEAFA) 
– Estava prevista a indicação de um servidor técnico-administrativo 
para esta comissão. Foi indicada Cláudia, membro do Chapão.

Comissão Téc. dos Centros de Convivência Infantil (CTCCI) 
– Estava prevista a indicação de um representante psicólogo e um 
pedagogo. Contando com o voto dos membros do Chapão Sintu-
nesp/Associações e do Chapão da Adunesp, foram indicadas:
- Psicólogo: as professoras Claudia Aparecida Valderramas Go-
mes (FCL/Assis) como titular e Flávia da Silva Ferreira Asbahr 
(FC/Bauru) como suplente.
- Pedagogo: as professoras Eliza Maria Barbosa (FCL/Araraqua-
ra) titular e Elieuza Aparecida de Lima (FFC/Marília) suplente.

Por sugestão de um conselheiro do Chapão da Adu-
nesp, acatada pela mesa, ficou definido que, em reunião ordinária 
futura, a comissão faça uma apresentação de suas atividades. 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) – Estava 
prevista a indicação de uma dupla de docentes (titular e suplen-
te) para o CEPE, para o qual se elegeram os conselheiros Sérgio 
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Mauro Romagnolo e Eduardo Custódio, do Chapão Adunesp.

Vice-presidência do CADE – A presidência do CADE sempre 
é exercida pelo pró-reitor de Planejamento Estratégico e Gestão 
(Propeg), atualmente o professor Büll. Já a vice-presidência é fru-
to de votação dentro do próprio colegiado, conforme previsto na 
pauta. Houve dois inscritos: O professor Rogério Eduardo Garcia, 
indicado pelo professor Büll, e o professor Milton Vieira do Pra-
do Júnior, indicado pelo Chapão da Adunesp e com o apoio do 
Chapão Sintunesp/Associações. Milton obteve 10 votos, contra 7 
de Rogério, passando a ser o novo vice-presidente do colegiado.

Colégios Técnicos
O item 6 da pauta do CADE em 17/6 – Minuta de porta-

ria que dispõe sobre a criação da estrutura e competências para 
o exercício da Supervisão Delegada na Unesp, junto aos Colé-
gios Técnicos – rendeu bastante discussão entre os conselheiros. 
 A minuta prevê a “criação de uma estrutura para o exer-
cício da Supervisão Delegada, com a finalidade de acompanhar 
e de assessorar as atividades executadas no âmbito dos Colégios 
Técnicos, prover os aportes técnicos, administrativos, metodoló-
gico e pedagógico nos cursos de educação básica e de educação 
profissional técnica de nível médio existentes na Unesp”.  Para 
isso, seria criada a figura do Dirigente de Ensino na Unesp e, para 
cada um dos colégios técnicos da Universidade – Bauru, Jabotica-
bal e Guaratinguetá – o posto de Supervisor de Ensino. A medida 
seria uma necessidade para adequação da Unesp a uma resolução 
do Conselho Estadual de Educação, de 15/3/2017.
 Conselheiros do Chapão Sintunesp/Associações ponde-
raram que, por se tratar de uma alteração de estrutura, a matéria 
deveria passar pela CEAFA e não apenas pela Assessoria Jurídica 
(AJ) da Universidade, como ocorreu. Também levantaram a in-
conveniência de aprovar matéria como essa em reunião extraordi-
nária e com conselheiros novos, que ainda não a conheciam.
 Diante das dúvidas levantadas, o presidente do CADE 
concordou em retirar o assunto de pauta e trazê-lo novamente na 
reunião ordinária de agosto.


