
MEUS COMPROMISSOS:
Criação de agendas construídas
coletivamente e em cada segmento;

Criação de canais de comunicação com
todos os segmentos da comunidade
escolar a fim de informar com tempo hábil
as pautas de reuniões para o recebimento
de encaminhamentos advindos da
comunidade;

Fazer a interlocução com as instâncias de
representação de servidores: CIS, CPPD,
SINASEFE;

Defender a equidade entre os câmpus e
isonomia no tratamento das carreiras;

Defender a consolidação e ampliação de
políticas afirmativas;

Defender intransigentemente a educação
pública, integral, humanizada, laica e
socialmente referenciada;

Defender intransigentemente os princípios
democráticos na gestão da coisa pública.

DIONEDIONE  
CABRALCABRAL
Segmento TAES

Assistente Social 
Campus Araraquara 

Mestra em Educação Escolar
e especialista em Gestão de
Políticas Sociais

Histórico no IFSP

Coordenadora da pasta de Comunicação na
coordenação funcional do SINASFE-SP na gestão
2019-2021;
É membra do NAPNE – campus Araraquara; 
É membra do NUGS – vice-coordenadora;
Participa das comissões de assuntos estudantis:
COPAE (Comissão Permanente de Assistência
Estudantil), Subcomissão de Permanência e Êxito
dos Estudantes no campus Araraquara e Comissão
de Alimentação Escolar;
Foi representante do segmento TAEs na Comissão
Local de Araraquara da Estatuinte;
Participou da Comissão Central e Local do PPP; 
Participou da Comissão de Sistematização da
Assistência Estudantil; 
Foi coordenadora adjunta do Pronatec (campus
Araraquara);
Coordenou projeto de extensão;
Foi presidente da Comissão de eventos no campus
Araraquara.

Histórico no serviço público

Foi escrevente técnica judiciária no TJSP –
acompanhamento e tramitações de processos de
varas civil, previdenciária e de família;
Foi técnica administrativa na Prodesp – trabalhou
no Poupatempo atuando em Recursos Humanos, e
atendendo nos órgãos Sert (Secretaria Estadual do
Trabalho), Detran (Departamento Estadual de
Trânsito) e IIRGD (Instituto de Identificação
Ricardo Gumbleton Daunt).

Experiência no meio privado:

Trabalhou com produção cultural na área de artes
plásticas e teatro;
Foi sócia gerente de empresa de representação
comercial e de confecção.


