
RELATO REUNIÃO DO CADE – SETEMBRO DE 2018 

PROF. JULIO CESAR TORRES (IBILCE/SÃO JOSÉ DO RIO PRETO) 

 

 

Prezados colegas, 

 

Seguem minhas anotações referentes à Sessão Ordinária do Conselho de Administração 

e Desenvolvimento – CADE, realizada no dia de hoje, 19 de setembro de 2018, na sala 

do CO - Reitoria. A reunião foi bem longa, iniciando-se às 9h, e se encerrando às 18h15. 

Fico à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. 

 

A pauta pode ser acessada em:  

https://www2.unesp.br/portal#!/secgeral/orgaos-colegiados/cade/pautas-e-atas/ 

 

03 – A Profa. Dra. Ludmila Cândida de Braga (CSST - Coordenadoria de Saúde e 

Segurança do Trabalhador) fez a apresentação: “Desafios da Saúde e da Segurança 

do Trabalhador na Unesp”.  A apresentação foi muito bem conduzida, tendo a Profa. 

Ludmila, que é médica especialista na área, demonstrado o histórico das ações de saúde 

e segurança do trabalho na Universidade, e apontando as dificuldades e desafios 

colocados à Unesp, tanto em termos de cumprimento da legislação, como em relação em 

se pensar saúde de todos os nossos servidores. Muitos conselheiros apontaram questões 

e dirimiram dúvidas a partir da apresentação. 

 

 

EXPEDIENTE 

 

I – Discussão e votação da ata da sessão ordinária realizada no dia 15/08/2018: aprovada 

por unanimidade (em anexo). 

 

II – Comunicações da Presidência:  

O Prof. Dr. Leonardo Theodoro Büll (Pró-reitor de Planejamento Estratégico e 

Gestão) respondeu diversas questões levantadas pelos conselheiros na reunião do mês de 

agosto. Destaco a justificativa de não se efetivar a transmissão ao vivo das reuniões do 

CADE por motivo de alto custo financeiro, sendo por enquanto apenas transmitidas as 

sessões do Conselho Universitário. 

 

III - Comunicações dos Conselheiros: destaco as falas abaixo relatadas. 

 

a) Djalma Santos Bovolenta (IB/Botucatu) levantou a questão da perda do benefício de 

insalubridade por parte de muitos servidores; 

https://www2.unesp.br/portal#!/secgeral/orgaos-colegiados/cade/pautas-e-atas/


b) Valdomiro Rodrigues de Souza (FFC/Marília) solicitou a reconsideração sobre a 

transmissão ao vivo das reuniões do CADE, sendo uma demanda da própria 

comunidade. Solicitou ao Presidente do CADE que traga, na próxima reunião, o custo 

efetivo dessa transmissão. O conselheiro também leu manifestação da Congregação 

da FFC/Marília – “Solicitar ao CADE, CEPE e Conselho Universitário-CO ampla 

discussão e participação de toda a comunidade antes que ocorra qualquer votação 

referente às propostas de Reforma Administrativa e Reforma Acadêmica na Unesp”; 

 

c) Julio Cesar Torres (IBILCE/São José do Rio Preto). Relatei ao colegiado que fui 

procurado por colegas servidores da universidade, de meu próprio câmpus, e também 

de outras unidades. Entreguei em mãos ao Presidente do CADE, destacando cada um 

deles, 4 documentos recebidos ao longo da última semana, que contribuem, de 

maneira crítica, para a discussão sobre a Reforma Administrativa na Unesp: i. 

Documento assinado pelos 5 Diretores de Área do IBILCE/São José do Rio Preto; ii. 

Documento assinado pela Comissão Técnica dos CCIs, nas pessoas de Eliana 

Aparecida Batista, da Faculdade de Ciências e Letras do Câmpus de Assis, Elieuza 

Aparecida de Lima, da Faculdade de Filosofia e Ciências do Câmpus de Marília, 

Flávia da Silva Ferreira Asbahr, da Faculdade de Ciência do Câmpus de Bauru; iii. 

Documento dos Servidores dos Centros de Convivência Infantil da UNESP; iv. 

Documento encaminhado pelas Senhoras Antonia Karina de Souza Delgado e Eliane 

Cristina Gonçalves do Nascimento, respectivamente, Supervisoras da STA e 

STAEPE do IBILCE/São José do Rio Preto. 

 

 

 

ORDEM DO DIA 

Aprovada, com a inclusão do item 3. 

 

1. UNESP – Proposta de Resolução que regulamenta a utilização de recursos para 

pagamentos realizados no âmbito de Convênios e Contratos celebrados pela Unesp. 

Esse item tomou boa parte da discussão da parte da manhã. Após ampla discussão sobre 

a questão de pagamento de bolsas para alunos, e pagamento de serviços prestados por 

docentes e servidores técnico-administrativos, a matéria foi aprovada com algumas 

alterações, inclusive a reformulação da ementa da resolução.  

 

 

 

2. Indicação de um representante docente, membro do CADE, para integrar a 

Comissão Permanente de Avaliação de Unidades Auxiliares e Complementares da 

Unesp (CPAUAC). Após ampla consulta aos membros, muitos já participando de uma 

ou mais comissões, fui indicado para compor a referida comissão - Prof. Julio Cesar 

Torres (IBILCE/São José do Rio Preto), mesmo já compondo, também, a Comissão de 

Orçamento do CADE. 

 

 

 



3. Criação do Grupo de Trabalho de Reestruturação do Plano de Carreira dos 

Servidores Técnico-Administrativos (item incluído). A PROPEG indicou 4 membros: 

Sra. Katia Aparecida Biazotti (Coordenadoria de Gestão de Pessoas), Sra. Lívia Karina 

de Almeida (Grupo Técnico de Planejamento e Desenvolvimento de Pessoas), Sra. 

Carolina da Silva Maeda (Grupo Técnico de Planejaento e Desenvolvimento de Pessoas), 

e Prof. Dr. Dinael Côrrea de Campos (Faculdade de Ciências/Bauru); pelo CADE já 

foram indicados o Sr. Durval de Lara Fernandes (CE/Ourinhos) e o Sr. Ademir Machado 

dos Santos (FE/Guaratinguetá). Os representantes do corpo técnico e administrativo 

ficaram de trazer os outros 2 nomes na próxima reunião do CADE em outubro, 

totalizando-se os 8 membros do referido Grupo de Trabalho. 

 

Discussão Geral 

• Proposta de Sustentabilidade para a Unesp – Parte II: Reforma Administrativa.  

 

Esse item tomou praticamente todo o período da tarde. O presidente do CADE, Prof. Dr. 

Leonardo Theodoro Büll (PROPEG), fez uma longa exposição, por meio de slides, dos 

principais pontos da Proposta de Reforma Administrativa. De início, o Prof. Büll já 

enfatizou tratar-se de uma discussão da proposta encaminhada, e que nada seria 

deliberado pelo CADE nessa reunião, haja vista não ter sido incluída a proposta como 

item de pauta. Ademais, destacou, além dos princípios e fundamentos da reforma 

constantes no documento, a necessidade da Universidade modernizar seu aparato 

administrativo construído ao longo desses últimos 42 anos, sendo uma necessidade já 

apontada em outros documentos e discussões num passado recente. Aberta a discussão, 

praticamente a maioria dos conselheiros pediu a palavra, dispondo de 5 minutos para 

exporem suas considerações. As falas foram praticamente unânimes em indicar a 

premente necessidade de uma ampla discussão da proposta pela comunidade unespiana. 

Outro ponto, que destaco de algumas falas, é a necessidade de se dimensionar o real 

impacto econômico-financeiro projetado se a reforma, como apresentada, lograr êxito. 

Conselheiros representantes do corpo técnico e administrativo ressaltaram a questão de 

se olhar, também, para a expectativa que tal reforma provoca nos servidores da 

Universidade, sobretudo na questão que concerne às melhorias das condições de trabalho 

e à progressão na carreira. Outro ponto indicado, inclusive por mim, diz respeito em se 

pensar em um cronograma para a discussão da proposta e implementação das ações. 

Particularmente, fiz questão de frisar a importância de se levar em consideração, em 

qualquer proposta de reforma administrativa, o número de funções terceirizadas (o que o 

documento descarta), além da Universidade encarar o desafio de debater uma política 

institucional de terceirização a partir da realidade concreta vivenciada hoje. Encerradas 

as inscrições, e após os esclarecimentos da mesa sobre as questões levantadas, o Prof. 

Büll indicou que a Proposta de Reforma Administrativa da Unesp retorna à próxima 

reunião do CADE, no mês de outubro, como “Discussão Geral”, dando ampla 

oportunidade para a comunidade tomar conhecimento da proposta e encaminhar 

questões/sugestões. Afirmou, também, que nesta quinta-feira, quando da reunião do 

Fórum de Diretores, irá recomendar, fortemente, que se paute a discussão da reforma em 

suas respectivas unidades. 

 

 

JULIO CESAR TORRES 

Membro Titular do Conselho de Administração e Desenvolvimento 


