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De garra e de luta: Categoria conferiu De garra e de luta: Categoria conferiu 
votação majoritária aovotação majoritária ao CHAPÃOCHAPÃO

 As/os eleitas/os pelo 
Chapão

As/os eleitas/os pelo 
Chapão

Conselho de Administração e 
Desenvolvimento (CADE)
(T) - Alexandre Santos Domene (Marília/FFC)
(S) - Gláucio Rogério de Morais (Marília/FFC)
(T) - Claudia Suzana Thomazini Camargo (Botucatu/FM)
(S) - Luiz Aurélio Pagani (Botucatu/FM)
(T) - Aparecida Saturnino M. Romero (SJ Rio Preto/Ibilce)
(S) - Marcio Santana da Silva (SJ Rio Preto/Ibilce)

Câmara Central de Graduação (CCG)
(T) - Fernando Rodrigues Vaz M. Lobo (Bauru/FE)
(S) - Raphael Sigolo Ruas Gonçalves (Bauru/FE)

Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão (CEPE)
(T) - Araldo José Milanezi Vieira (Botucatu/FM)
(S) - Marcia Tenório Delneri (Botucatu/FM) 
(T) - Claudio Roberto Ferreira Martins (Sorocaba/ICT)
(S) - João Carlos Camargo De Oliveira (SJ Rio Preto/Ibilce)
(T) - Raphael Sigolo Ruas Gonçalves (Bauru/FE)
(S) - Mariana Rodrigues Bighetti Godoy (Bauru/FE)

Conselho Universitário (CO)
(T) - Eduardo Jonas do Nascimento (Araraquara/FCL)
(S) - Rubens Antonio Rodrigues (Araraquara/FCL)
(T) - Carlos Eduardo de Sousa (SJ Rio Preto/Ibilce)
(S) - Rodrigo Bernardo (SJ Rio Preto/Ibilce)
(T) - Rogério Moreno Rosa (Sorocaba/ICT)
(S) - Vitor Hugo Lencione (Sorocaba/ICT)
(T) - Beatriz Galvão Nogueira (SJ Campos/ICT)
(S) - Marcio De Paula Lima (SJ Campos/ICT)
(T) - Samuel Ap. Patim (Araçatuba/FO)
(S) - Renato Gomes de Oliveira (Araçatuba/FO)
(T) - João Inácio Pinto Costa (Guaratinguetá/FE)
(S) - Flávio Domingos (Guaratinguetá/FE)
(T) - Djalma Santos Bovolenta (Botucatu/IB)
(S) - Daniela Gonçalves (Botucatu/IB)
(T) - José Marcos da Silva (Jaboticabal/FCAV)
(S) - Diogo César Tibaldi (Jaboticabal/FCAV)
(T) - Leandro Carlos da Silva (Ilha Solteira/FE)
(S) - Valéria Cristina Pereira (Ilha Solteira/FE)
(T) - Marco Aurélio Alves Rezende (Franca/FCHS)
(S) - Nilson Teles Marques Júnior (Franca/FCHS)
(T) - João Paulo Zanette (Assis/FCL)
(S) - José Lino Alves (Assis/FCL)
(T) - Ademir dos Santos Cardoso (P. Prudente/FCT)
(S) - Renerson Cesar Caldeira (P. Prudente/FCT)
(T) - Valdomiro Rodrigues de Souza (Marília/FFC)
(S) - Bruna Carla de Carvalho Amaral (Marília/FFC)

Temos muito por batalhar e conquistar no 
próximo mandato

Saíram os resultados das eleições aos Colegiados 
Centrais da Unesp, realizadas de 9 a 12/5/2022. As candidatas 
e os candidatos do Chapão Sintunesp/Associações receberam 
apoio maciço dos servidores técnico-administrativos, sendo 
eleitos em sua quase totalidade (confira no quadro).
 Elas/eles haviam sido aprovadas/os nas eleições prévias 
organizadas pelo Sindicato e Associações (ASCA – Araçatuba, 
ASCAR – Araraquara, ASA – Assis, ASSUNEB – Bauru, ASU 
– Botucatu, ASUCAF – Franca, ASERCAU – Guaratinguetá, 
SSUJ – Jaboticabal, ASUNESP – Marília, ASFAFI - Rio Claro, 
ASFO - São José dos Campos, ASTAIBILCE – São José 
do Rio Preto, ASUIS - Ilha Solteira), num processo amplo e 
participativo, tendo como requisito os princípios definidos 
pelas entidades, de defesa dos interesses da categoria e da 
universidade pública. 
 No mandato (de dois anos) que se encerra em breve, 
as/os representantes do “Chapão” vêm tendo uma atuação firme 
e combativa, defendendo medidas de proteção sanitária frente à 
pandemia, cobrando melhores salários, benefícios e condições de 
trabalho. E assim vamos prosseguir. Temos assuntos relevantes 
para a nossa Universidade e para a nossa categoria, como a nova 
carreira, a melhoria no vale alimentação e outros benefícios, 
avanços no plano de saúde, a melhoria dos cursos e dos serviços 
prestados à população, entre muitos outros.

Sintunesp agradece
O Sintunesp agradece às candidatas e aos candidatos 

pelo empenho e à categoria de servidores técnico-administrativos 
da Universidade pela confiança.  
 O Sindicato também convida todas/os as/os eleitas/
os, pelo Chapão ou não, para somarem forças na defesa da 
universidade pública e dos direitos dos trabalhadores.  
 Antes das sessões dos colegiados, os membros do 
“Chapão Sintunesp/Associações” continuarão se reunindo 
para estudar a pauta e traçar uma atuação coletiva, muitas vezes 
com prévias conjuntas com as/os representantes do “Chapão da 
Adunesp”. Após cada sessão, seguiremos divulgando boletins 
e relatos à comunidade, 
dando conta das discussões e 
encaminhamentos aprovados. 
 No próximo 
mandato, vamos continuar 
o bom trabalho, fortalecer 
nossa representação e 
ampliar nossas conquistas!  


