
 
 

Ofício 27/Adufes/2020 

Vitória, 18 de junho de 2020 

 

Ao Reitor da Universidade Federal do Espírito Santo 

Prof. Dr. Paulo Sérgio de Paula Vargas 

A Adufes-S.Sind. encaminha para conhecimento, o material produzido por nossa Seção 

Sindical denominado “A Ufes e o ensino remoto em tempos de pandemia”. Tal material foi 

produzido pelo GT de Política Educacional (GTPE) da Adufes, em diálogo com nossa base de 

professoras e professores - participantes de reuniões virtuais realizadas em mais de 40 

departamentos/colegiados/conselhos, nas quais, ao debater a suspensão do calendário, pudemos 

escutar ponderações sobre o ensino remoto, além de nossos canais de comunicação, lives e 

plenária sindical. Além disso, nosso texto incorporou reflexões realizadas nas reuniões dos 

Setores IFES/IEES/IMES, com participação de mais de 50 seções sindicais e reunião de mais de 

20 seções sindicais presentes ao encontro virtual do GTPE organizado nacionalmente por nosso 

sindicato. 

Requeremos, em relação ao documento: 

a) Envio ao GT de Assessoramento à Administração Central. 

b) Envio a todos os setores da universidade (departamentos, colegiados, conselhos etc.), 

para amplo conhecimento.   

Justificamos esses pedidos de modo a reiterar nossa disposição para manter aberto o diálogo 

com a Administração Central da Ufes - em particular com seu GT de Assessoramento e 

possibilitar que a comunidade acadêmica tome contato com a diversidade de posições e 

opiniões a respeito do ensino remoto, entre as quais, a posição da Adufes, construída 

coletivamente.  

Tendo em vista a necessidade de amplo debate sobre medidas tão importantes a serem tomadas 

em nossa instituição, em especial sobre as atividades de ensino e considerando que as 

especificidades do teletrabalho tem produzido diversas dificuldades para atendimento a todas as 

demandas em tempo real, solicitamos que a Reitoria prorrogue o prazo de trabalho das 

comissões locais dos Centros de Ensino, inicialmente estabelecido para apenas 30 dias.  

Por fim, instamos a Administração Central a realizar plenárias virtuais, abertas a servidoras/es 

técnicos, docentes e estudantes, utilizando-se de suas ferramentas tecnológicas, com a finalidade 

de discutir coletivamente os encaminhamentos da gestão sobre a adoção do ensino remoto e a 

preparação da universidade para o contexto pós-pandemia. Consideramos que as sessões 

públicas poderão colaborar enormemente com as decisões a serem tomadas pelos Conselhos 

Superiores, de fato expressando o desejo da comunidade acadêmica.  

Com nossos cumprimentos, 

 
Ana Carolina Galvão 

Presidenta 

Adufes-S.Sind. 


