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Eleições complementares nos colegiados centrais

De 10 a 13/10, vote no “Chapão Sintunesp/
Associações” para a CCEC e a CCG. Defesa 
dos trabalhadores e da educação pública!

 Em outubro, nos dias 10 a 13, acontecem novas elei-
ções aos colegiados centrais da Unesp. Desta vez, estão em 
disputa as vagas nas quais os mandatos ainda não haviam se 
encerrado quando ocorreram as eleições gerais, em maio deste 
ano. São vagas na CCG (Câmara Central de Graduação) e na 
CCEC (Câmara Central de Extensão Universitária e Cultura).

Sintunesp e Associações pedem o voto para os candi-
datos e as candidatas do Chapão Sintunesp/Associações, que se com-
prometem a abraçar os princípios definidos pelas entidades, relaciona-
dos à defesa dos interesses da categoria e da universidade pública. 
 A atuação dos companheiros e companheiras do “Chapão 
Sintunesp/Associações”, em trabalho conjunto com os/as colegas do 
Chapão da Adunesp, tem sido fundamental para que assuntos do inte-
resse das categorias sejam pautados, debatidos e muitos aprovados nos 
colegiados. Foi assim com a participação intensiva na Comissão de 
Orçamento do CADE; com a cobrança sistemática do pagamento dos 
retroativos relativos aos índices não pagos pelas gestões passadas; com 
a cobrança do aumento do vale alimentação para R$ 1.270,00; com a 
cobrança da correção dos auxílios Criança e Educação Especial para 
R$ 700,00; com a retomada da discussão sobre a carreira dos/as técni-
co-administrativos/as; com a cobrança da equiparação aos/às servido-
res/as da USP; com a participação em várias comissões que tratam de 
temas relevantes (pandemia, terceirização, custeio das unidades etc.). 

Ter uma bancada forte e representativa dos/as trabalhadores/as 
nos órgãos colegiados centrais faz toda a diferença. 

Confira os candidatos e as candidatas 
do ‘Chapão Sintunesp/Associações’

CCG (Câmara Central de Graduação)

Os/as servidores/as técnico-administrativos/as têm 
direito a eleger uma dupla titular/suplente: 

T: Patrícia Inague (FCT/Presidente Prudente) 
S: Paulo Roberto Orlandi Ruiz (FCT/ P. Prudente)

CCEC (Câmara Central de Extensão
Universitária e Cultura)

Os/as servidores/as técnico-administrativos/as têm 
direito a eleger 2 duplas (titular/suplente): 

T: João Batista Lopes (FCT/Presidente Prudente)
S: Alexandre Monteiro Gimenez (FCT/P. Prudente)

T: Mariana Rodrigues Bighetti Godoy (FE/Bauru) 
S: Raphael Sigolo Ruas Gonçalves (FE/Bauru)

Vem aí, de 25 a 28/10, o 19º Encontro Sintunesp/Associações. Palestras sobre 
saúde mental, violência de gênero e Unesp Saúde serão transmitidas ao vivo

 O tradicional encontro que o Sintunesp e as Associações realizam anualmente já tem data este ano. Após o período de isola-
mento social, ele volta a acontecer presencialmente. Trata-se do 19º Encontro Sintunesp/Associações, marcado para os dias 25 a 28 
de outubro de 2022, na cidade de São Pedro/SP. A atividade contará com três palestras, que você confere a seguir. Pela primeira vez, 

elas serão transmitidas ao vivo, possibilitando que todos/as os/as interessados/os possam acompanhar. confira:

Unesp Saúde – informações e esclarecimentos
Dia 26/10, 10h - Com a presença do novo superintendente do plano, professor Paulo Alexandre Monteiro de Figueiredo. O objetivo 
é abrir espaço para esclarecimentos sobre as dúvidas surgidas a partir das mudanças introduzidas na administração do plano, neste ano. 

Violência de gênero e a Universidade: Assédio e racismo
Dia 26/10, 14h - Com Lídia Maria Vianna Possas, docente junto ao Programa de Pós-Graduação na FFC/Unesp, campus de Marília; 
coordenadora do Laboratório Interdisciplinar de Estudos de Gênero/LIEG-Unesp e do GT Gênero da Associação Nacional de História 
– ANPUH, Seção São Paulo; Ouvidora local na FFC Unesp.

Saúde mental - Pensando juntos em satisfação, sobrecarga e qualidade de vida
Dia 27/10, 14h - Com Debora Maria Salimon Pinto, enfermeira na Secretaria de Saúde de São José do Rio Preto desde 2008; 
atualmente, na gerência de um CAPS II. É mestranda em Enfermagem pela Famerp, pesquisando o tema: ‘Saúde mental, satisfação e 
sobrecarga laboral em profissionais de Centros de Atenção Psicossocial durante a crise do Covid-19’.

Mais detalhes e os links das transmissões serão divulgados em breve.


