CONVOCATÓRIA | ASSEMBLEIA DE
DOCENTES (02/06)
A diretoria da ADunicamp convoca o(a)s docentes para
Assembleia Geral, que acontecerá por meio eletrônico, em
caráter excepcional, nos termos da Lei no 14.010/2020, a ser
realizada no dia 02/06/2021 (quarta-feira), a partir das 11h45
(primeira chamada) e 12h15 em segunda chamada.
PAUTA
– Informes.
– Eleição da Comissão Eleitoral da ADunicamp para as eleições
complementares do Conselho de Representantes (CR), que
acontecerá em ambiente eletrônico, nos dias 29 e 30 de junho.
– Eleição de delegado/a e de observadores/as para o 12º CONAD
Extraordinário do ANDES-SN, a ser realizado nos dias 2, 3 e 10
de julho de 2021. O CONAD acontecerá por meio eletrônico e
terá como tema central “Em defesa da vida, da educação pública
e dos serviços públicos: resistir é preciso!”.
– Outros
Orientações para participação na Assembleia
Todos/as os/as associados/as deverão se inscrever para
participar da ASSEMBLEIA DE DOCENTES até às 17 horas do dia 01
de junho, através do e-mail rose@adunicamp.org.br.
Todos/as os/as associados/as que se inscreverem para
participar da ASSEMBLEIA DE DOCENTES receberão, em seus
respectivos e-mails, o link de acesso para o encontro na manhã
do dia 02 de junho.
Para evitar possíveis invasões e/ou ataques de robôs, pessoas
ou grupos que não pertencem à categoria docente da Unicamp,

solicitamos que o link enviado não seja compartilhado.
A plataforma utilizada será a ZOOM VÍDEO. Para ter acesso pelo
celular, o/a usuário/a deverá baixar o aplicativo ZOOM. Quem
for utilizar um computador precisa apenas clicar no link
enviado por e-mail e digitar a senha (também enviada por email) se solicitada. É importante que se utilize um computador
com câmera e microfone.
O/a associado/a deverá acessar ao link a partir das 11h30min –
o horário da primeira chamada da ASSEMBLEIA é 11h45min. A
entrada na sala será autorizada pelos administradores, o que
poderá acarretar alguns minutos de espera, daí a importância
de entrar na sala com 15 minutos de antecedência.
PARTICIPEM!

