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ADCPII APOIA E PARTICIPA DO PROCESSO DE ELEIÇÃO
PARA O CONSUP

Conforme informamos, encerramos hoje a divulgação das propostas encaminhadas por candidatos e candidatas à
representação docente no CONSUP. Com essa ação, ratificamos nosso compromisso com o fortalecimento do órgão
máximo de deliberação no CPII e com o processo democrático de escolha de seus membros.

Aproveitamos para lembrar que:

DATA
29 e 30 de abril
06 de maio
15 de maio

ETAPA
votação
apuração, sorteio de egressos e resultado
homologação

CONFIRA AS PROPOSTAS DE DOCENTES AO CONSUP
Foram homologadas 12 candidaturas para a representação docente no CONSUP. Desse total, 8 candidatos(as)
encaminharam à ADCPII suas propostas de trabalho que foram divulgadas nos meios digitais de que dispomos, na ordem
em que foram enviadas.
A seguir, encerrado o prazo de envio em 25 de abril, divulgamos as últimas que recebemos.

PELOS ESPAÇOS DEMOCRÁTICOS DE DISCUSSÕES E DELIBERAÇÕES NO CPII

DIRETORIA E CONSELHO DE REPRESENTANTES DA ADCPII:
DECLARAÇÃO DE APOIO

A Diretoria e o Conselho de Representantes da ADCPII há muito pauta suas ações políticas na/em defesa de um CPII
público, laico e plural. Ao longo de seus 34 anos de existência, a ADCPII valorizou, nas lutas que travou, as ações
emanadas do coletivo e referendadas pelas entidades que representam os quatro segmentos da comunidade escolar –
docentes, técnicos-administrativos, estudantes e pais/responsáveis por estudantes.
É nesses espaços coletivos que a Associação participa democraticamente da elaboração de propostas das candidaturas
que, a cada dois anos e desde 2012, se apresentam para nele representar o corpo docente.
Não foi diferente agora. GILDA MOREIRA SANTOS, LAÍS NAUFEL, LUIZA COLOMBO, MATHEUS
RUFINO CASTRO e RAFAELA BISACCHI, em conversas coletivas com as entidades que representam o segmento
docente ouviram, refletiram e teceram a proposta de trabalho que defendem nessa campanha das eleições para o
CONSUP.
Pela proposta apresentada e pela forma como foi construída, a Diretoria e o Conselho de Representantes da ADCPII
declaram seu apoio a essas candidaturas.

