
 

 

 

 

 

COLETIVO  MÃES EFICIENTES SOMOS NÓS 

 

Serra, 16 de julho de 2020. 

 

NOTA DE REPÚDIO 

 

O Coletivo Mães Eficientes Somos Nós - formado por mães, pais e familiares 

de crianças adolescentes, jovens e adultos com deficiência – organização 

coletiva sem vinculação partidária e totalmente autônoma que se une 

coletivamente para a luta pela INCLUSÃO REAL JÁ de seus filhos e filhas 

com deficiência, vem, por meio desta, repudiar, de forma veemente, o 

conteúdo da versão atualizada dos planos de Biossegurança e de 

Contingência da UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO no que 

diz respeito ao ensino remoto.  

A reitoria, em reunião conjunta com os conselhos Universitário (CUn) e de 

Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe), realizada na tarde desta terça-feira, 14 

de Julho de 2020, propõe um cronograma que prevê a definição de normas 

visando a aprovação de resoluções que tratam da oferta de ensino, pesquisa 

e extensão nas diferentes fases da pandemia. Dentre as proposições do 

conteúdo dos planos está o EARTE- (Ensino Aprendizagem Remota 

Temporária e Presencial).  

ESTE COLETIVO VEM REPUDIAR COM VEEMÊNCIA TAL PROPOSTA, 

POIS CONSIDERA QUE OS ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA DO 

QUADRO DISCENTE DESTA UNIVERSIDADE SERÃO OS MAIS 



PREJUDICADOS COM ESSE TIPO DE ENSINO MEDIADO POR 

TECNOLOGIA E A DISTÂNCIA. 

As pessoas com deficiência, ao longo de sua história, sempre foram alijadas 

do espaço universitário. Através de um processo de muitas lutas, aos 

poucos, elas conseguiram adentrar e ocupar esse espaço que, por direito, 

também é delas. Tal conquista, teve nas políticas afirmativas de reservas de 

cotas para as pessoas com deficiência, um mecanismo de grande 

importância para que essas também pudessem ocupar o seu lugar no ensino 

superior público.  

Para as pessoas com deficiência essa disputa sempre foi acirrada, mas 

marcada por muita resistência na busca pela conquista de territórios. Esta 

luta está em permanente construção e visa não só a garantia do ingresso na 

universidade, mas também a permanência desses estudantes até a obtenção 

do seu diploma de formação no ensino superior. 

As pessoas com deficiência intelectual, mesmo no ensino presencial, 

requerem metodologias e técnicas pedagógicas diferenciadas, as quais o 

ensino remoto não tem como atender. Além disso, são incontáveis as 

dificuldades que os estudantes com deficiência precisam enfrentar para se 

manterem na universidade, terem acesso a uma formação de qualidade e  

conquistarem o tão sonhado diploma.  As aulas presenciais evidenciam 

alguns dos muitos desafios à comunidade acadêmica e à gestão 

universitária, tais como: falta de recursos metodológicos, falta de 

acessibilidade, falta de apoio da universidade - tanto a esses estudantes 

como a seus professores, já que se nota uma ausência de uma formação 

específica que se atente às muitas especificidades de cada um desses 

sujeitos.  

 

Diante destas e de muitas outras dificuldades já encontradas pelas pessoas 

com deficiência para se manterem no espaço universitário de forma 

presencial, o EARTE- (Ensino Aprendizagem Remota Temporária e 

Presencial) torna-se uma medida que irá agravar ainda mais a permanência 

dos estudantes com deficiência dentro da universidade, nos seus respectivos 

cursos. Muitos desses estudantes sequer têm apoio e recursos tecnológicos 

acessíveis em casa para acessar às aulas virtuais. E, mesmo com recursos 



tecnológicos, muitos não conseguirão acessar às aulas, devido às várias 

dificuldades enfrentadas neste período de pandemia, já pré-existentes, 

porém acirradas e potencializadas na crise imposta pela COVID-19. 

Podemos citar como exemplo o aumento da ansiedade e da depressão na 

população de forma geral, como amplamente tem sido divulgado nos meios 

de comunicação. Esses processos já são comuns em pessoas com 

deficiência intelectual e transtorno do espectro autista, mas  que neste 

contexto de isolamento além de piorados são muitas vezes acompanhados 

de crises e surtos. 

Podemos ainda adicionar entre os desafios a serem enfrentados por esses 

estudantes com relação ao EARTE, a falta de recursos para acessar outros 

meios de estudos como acesso aos livros na biblioteca, a textos em braile, a 

materiais com a linguagem de libras etc. Soma-se  a todas as questões aqui 

apontadas, as turbulências de diversas ordens que atingem o corpo discente 

em geral: a contínua luta pela existência, pelo alimento, pelo emprego, 

adoecimento psíquico/emocional, falta de internet, computadores, de perda 

de familiares ou amigos pela COVID-19.  

São muitas as questões que envolvem as dificuldades desses estudantes ao 

EARTE. A universidade pública precisa pensar nesses sujeitos e em sua luta 

histórica por acesso ao direito de estudar em condições de igualdade com a 

totalidade do corpo discente. Uma decisão apressada que não envolva os 

sujeitos diretamente impactados por essas medidas assim como a 

comunidade acadêmica em geral, só irá potencializar ainda mais a exclusão, 

já que as mencionadas propostas não vão ao encontro das muitas 

especificidades a que as pessoas com deficiência estão sujeitas. 

No site da instituição, podemos encontrar as seguintes informações: 

 MISSÃO da UFES: “Gerar avanços científicos, tecnológicos, 

educacionais, culturais e sociais, por meio do ensino, da pesquisa e da 

extensão, produzindo, transferindo e socializando conhecimentos e 

inovações que contribuam para a formação do cidadão, visando ao 

desenvolvimento sustentável no âmbito regional, nacional e internacional”.  

 COMPROMETIMENTO E ZELO COM A INSTITUIÇÃO: “Defesa da 

Universidade gratuita como bem público; busca permanente da excelência no 

ensino, na pesquisa, na extensão e na gestão; atuação calcada nos 



princípios da ética, da democracia e da transparência; respeito à justiça, à 

equidade social, à liberdade de pensamento e de expressão; compromisso 

com a coletividade, a pluralidade, a individualidade e a diversidade étnica e 

cultural; responsabilidade social, interlocução e parceria com a sociedade; 

preservação e valorização da vida; gestão participativa”.  

 VISÃO da Ufes: “Ser reconhecida como instituição pública de 

excelência nacional e internacional em ensino, pesquisa e extensão, 

integrada à sociedade e comprometida com a inovação e o desenvolvimento 

sustentável”. 

A Ufes, ao insistir em implementar políticas como o EARTE, ocupará um 

papel de algoz fazendo com que pessoas com deficiência sejam expulsas, 

ainda que de forma velada, do espaço universitário,  favorecendo uma lógica 

individualista e meritocrática acirrando ainda mais as desigualdades e 

exclusão. Ao fazê-lo, está indo de encontro a tudo que defende e apresenta à 

sociedade. 

Neste sentido, considerando que temos neste coletivo estudantes com 

deficiência intelectual que fazem parte do quadro de discentes desta 

universidade, pioneiros a ingressar na universidade, vislumbramos que esses 

sujeitos serão prejudicados em demasia com esse modelo de ensino, o 

EARTE.  Para eles, as dificuldades serão muito mais evidenciadas e 

potencializadas, o que poderá acarretar em abandono e desistência nos 

referidos cursos, já que, como destacado anteriormente neste documento, as 

pessoas com deficiência intelectual, mesmo no ensino presencial, requerem 

metodologias e técnicas pedagógicas diferenciadas, as quais a modalidade 

de ensino remoto não tem como atender. 

Diante destas e muitas outras questões que precisam ser consideradas, o 

Coletivo Mães Eficientes Somos Nós vem repudiar veemente o EARTE, e 

solicitar que a universidade reconsidere este tipo de ensino como viável para 

os estudantes com deficiência. O coletivo defende que as atividades 

universitárias devam ser suspensas até quando a crise pandêmica passar, e 

retomar apenas quando todos possam voltar com segurança e com a 

qualidade, respondendo à missão, à visão e ao comprometimento que a 

universidade defende.  



O Coletivo Mães Eficientes Somos Nós luta pela defesa da vida! O 

calendário letivo se recupera, vidas não! 

DIZEMOS NÃO AO EARTE e solicitamos que o semestre letivo seja 

retomado apenas quando a crise pandêmica passar, e todos possam voltar 

em segurança e com INCLUSÃO REAL JÁ para todos/as os/as estudantes.  

CONTRA O ENSINO REMOTO! NINGUÉM FICA PARA TRÁS! 

 

Atenciosamente, 

 

Mães Eficientes Somos Nós- “QUANDO AS MÃES ESPECIAIS VÃO À 

LUTA TODAS AS PORTAS SE ABREM”. 

 

Contatos 

Telefone: (27) 99834- 1574  

E-mail: maeseficientessomosnos@gmail.com 

 

Assinam esta nota:  

Obs: (A nota foi enviada através do link abaixo e estão todas guardadas no 

mail para possível constatação e com a seguinte mensagem): 

 

“Esta nota de repúdio foi elaborada pelo Coletivo Mães Eficientes Somos Nós 

- formado por mães, pais e familiares de crianças adolescentes, jovens e 

adultos com deficiência – organização coletiva sem vinculação partidária e 

totalmente autônoma que se une coletivamente para a luta pela inclusão real 

já de seus filhos e filhas com deficiência, em repúdio,  forma veemente, o 

conteúdo da versão atualizada dos planos de biossegurança e de 

contingência da universidade federal do espirito santo no que diz respeito ao 

ensino remoto e as  proposições do conteúdo dos planos está o EARTE- 

(ENSINO APRENDIZAGEM REMOTA TEMPORÁRIA E PRESENCIAL). 

Somos totalmente contra pois este modelo de ensino a ser implantando pela 

UFES acirrará ainda mais o processo de exclusão dos estudantes com 

deficiência e que ao longos dos anos foram sendo excluídos do meio 

universitário e com o EARTE a exclusão destes serão ainda mais 

evidenciadas e certas. Neste sentido, vimos pedir o seu apoio, do seu grupo 

mailto:maeseficientessomosnos@gmail.com


ou movimento na assinatura desta nota. Precisamos potencializar para a 

Universidade Federal do Espirito Santo que Todas as Vidas Valem e que Ano 

Letivo se Recupera, a Vida, Não. Dizemos Não ao Ensino Remoto, Dizemos 

Não ao EARTE. DESDE JÁ AGRADECEMOS O SEU APOIO.”. 

Link para assinatura da nota: https://forms.gle/E3dEMGvDLrcP5nyf8 

 

 

Alaíde Leolino da Luz 

(alaideleolino@gmail.com) 

 

Amanda de Souza Rodrigues 

(cafilufes19@gmail.com) Centro  

 

Acadêmico de Filosofia – UFES 

 

Ana Carolina Sartori 

(anacarolinasartori@icloud.com)  

 

Autistas- Ana Paula Siqueira Fink 

(siqueira.ap@gmail.com) 

 

Arelys Esquenazi Borrego 

(arelyseb@gmail.com) FOMES 

 

Associação dos Docentes da UFES  

Adufes S. Sind. 

(secretariaadufes@gmail.com) 

 

BERNARDO FURLANETO 

BRAGATO OAKES DE OLIVEIRA 

(bernardobragato@hotmail.com) 

 

 

Camila Filgueira Eugênia da Silva 

(maeseficientessomosnos@gmail.c

om)Coletivo Mães Eficientes 

Somos Nós 

 

Carlos Alberto Firmino Dos Santos 

(santos.caf@gmail.com)SINASEFE

-IFES 

 

 

Carolina Mariano Mathias 

(maeseficientessomosnos@gmail.c

om) Coletivo Mães Eficientes 

Somos Nós 

 

Centro Acadêmico de Química – 

CAQUI 

(caufesquimica@gmail.com) 

 

Centro Acadêmico De Serviço 

Social (calssoufes@gmail.com) 

 

Centro Acadêmico Livre de 

Geografia Bruno Presidente 

(calgeografiaufes@gmail.com) 

Universidade Federal do Espirito 

Santo 

 

https://forms.gle/E3dEMGvDLrcP5nyf8
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Centro de Defesa dos Direitos 

Humanos da Serra 

(cddhserra@gmail.com) CDDH 

Serra 

 

Christiane Alves Paixão 

(christianeap.adv@gmail.com)  

Força Azul 

 

Cinthya Campos de Oliveira 

Mascena 

(cinthyamascena@gmail.com) 

 

Coletivo Camará 

(camaraufes@gmail.com) 

 

Daniel Carlos de Abreu 

(danielcarlosemp@gmail.com) 

 

Daniela Rodrigues Viana Duarte 

 

Deise de Albuquerque Oliveira 

Lemes(deisedealburquerque@yah

oo.com) Coletivo Mães Eficientes 

Somos Nós 

 

Elane Cristina Lopes Oliveira 

Santos(elaine19lopes@hotmail.co

m) 

 

Eliani Miguel Pereira Souza 

(elianimiguel@gmail.com) UFES 

 

Eliania Pereira da Silva - 

Presidente da Abrato-ES 

(abratoespiritosanto@gmail.com)  

 

Associação Brasileira dos 

Terapeuta Ocupacionais do 

Espírito Santo 

 

Elissa da Silva Soeiro 

(camaraufes@gmail.com) Brigadas 

Populares 

 

Emanuelle Kisse dos Santos 

Pereira (dce.ufes2019@gmail.com) 

Diretório Central dos Estudantes 

da UFES 

 

Esther Almeida Borges 

(estheralmeidab@gmail.com) 

 

Evandro ramalhete dos Santos 

(evandroramalhete@gmail.com) 

 

Fernanda Sibien Vieira 

(nandasibien@gmail.com) UFES 

 

Filipe Gutemberg Costa Lima 

(gestaozacimba@gmail.com)  

 

Centro Acadêmico Livre de 

Ciências Sociais 

 Conceição Evaristo-UFES 
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Fórum Capixaba de Lutas Sociais 

forumcapixabadelutas@gmail.com 

 

Gabriel Oliveira 

(gabreuoli@yahoo.com) CALARQ 

(Centro acadêmico livre de 

Arquivologia profa. Ilda Maria) 

 

Gilsa Helena Barcellos 

(gilsahb@terra.com.br) NEVI-

UFES 

 

Guilherme Alves Barbosa Cogo 

(guilhermeabcogo@gmail.com) 

 

Helaine Familia Oliveira 

(helainefamilia25@gmail.com) 

 

Hudson Caike de Andrade 

Germano(h174724@dac.unicamp.

br) Representante discente - 

departamento de Filosofia - 

IFCH/Unicamp 

 

Inês de Oliveira Ramos 

(inesram.ufes@gmail.com) UFES 

 

Isadora Faé Pacca Amaral 

(calecoufes@gmail.com) Centro 

Acadêmico Livre de Economia da 

UFES 

 

Jaqueline Magalhães Brum UFES 

 

José Marcos Amabiles Pazini 

(markospazini10@hotmail.com) 

UFES 

 

Jucilande M Lopes 

(maeseficientessomosnos@gmail.c

om) Coletivo Mães Eficientes 

Somos Nós 

 

Laís Carvalho de Sousa 

(laiscarvalhodsousa@gmail.com) 

PSTU-Vitória 

 

Lais Fernandes Lamas 

(maeseficientessomosnos@gmail.c

om) Coletivo Mães Eficientes 

Somos Nós 

 

Lara Ferrari Plotegher Loureiro 

(userlaraferrari@hotmail.com)  

 

Larissa Evellyn Lourenço 

 

Leonardo Andrade Alves 

 

Lívia Moraes 

(moraes.livi@gmail.com) 

 

Lucia Mara Dos Santos Martins 

(maeseficientessomosnos@gmail.c

om) Coletivo Mães Eficientes 

Somos Nós 
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Lúcia Netto Cavalcanti 

(gestaozacimba@gmail.com)  

 

CENTRO ACADÊMICO – CSO 

Maila Oliveira Pardinho 

(maeseficientessomosnos@gmail.c

om) Coletivo Mães Eficientes 

Somos Nós 

 

MARI INEZ TAVARES 

(mari.tavares@ufes.br) UFES-CE-

DETEPE 

 

Maria Herminia Baião Passamai 

(herminiapas@terra.com.br) CE- 

UFES 

 

Marta Aparecida de Souza 

(maeseficientessomosnos@gmail.c

om) Coletivo Mães Eficientes 

Somos Nós 

 

Mirian Peixoto Barcelos 

(mirianbarcelos@outlook.com) 

UFES 

 

Mislene Costa de Moura 

Movimento Mulheres Em Luta - 

MML/ES (mmles@gmail.com) 

 

Movimento Nacional de Direitos 

Humanos (mndh.es@gmail.com) 

MNDH ES 

 

Núbia Curbani- Força Azul 

 

Olindina Serafim Nascimento 

(olindinaafricadudu@yahoo.com.br

) GT EDUCAÇÃO QUILOMBOLA-

SAPÊ DO NORTE 

 

Patricia Ebani Peixoto 

(patriciaebanias@gmail.com) Força 

Azul 

 

Pedagogia histórico-critica e 

educação escolar 

(pedagogiahistoricocritica@gmail.c

om) 

 

Pedro Paulo Pimenta 

(pimentasou@gmail.com) 

 

Priscila De Brito Reis 

(p.britoreis@gmail.com)Coletivo 

Mães Eficientes Somos Nós 

 

Rafael Bellan Rodrigues de Souza 

(rafael.b.souza@ufes.br) Grupo de 

Pesquisa Trabalho e Práxis 

 

Raphael Góes Furtado 

(raphafurtado@trra.com.br)Coletivo 

Andes em Luta 

 

Regina Rodrigues Silva 

(reginarodriguessilvar612@gmail.c
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om) Coletivo Mães Eficientes 

Somos Nós 

 

Ricardo Pereira Garcia 

(r2garcia@outlook.com) Coletivo 

Mães Eficientes Somos Nós 

 

Romilda Nsacimento de Aguiar 

(romildaped@yahoo.com.br) 

 

Ronan Aguiar de Freitas 

(ronan.agf@gmail.com) 

 

Ronilson Rdrigues Barboza CDDH 

PEDRO REIS 

 

Rosana Costa Santiago 

(cddhdomtomasbalbuino@gmail.co

m) CDDH Dom Tomas Balduino 

 

Ruan Bis Fagundes 

(gestaozacimba@gmail.com)  

 

Centro Acadêmico Livre de 

Ciências Sociais 

 

Rutineia Oliveira 

(rutineiapardinho@hotmail.com) 

 

Sabrina Vasconcelos Caram 

(Cabioufes@gmail.com) Centro 

Acadêmico de Ciências Biológicas 

Paulo César Vinha 

 

Salyanna de Souza Silva 

(salyannass@gmail.com) UFES 

 

Secretária De Direitos Humanos da 

Serra 

 

Siene Zanquetta de Almeida 

(maeseficientessomosnos@gmail.c

om) Coletivo Mães Eficientes 

Somos Nós 

 

Simone Patrícia Bezerra Barbosa 

(simonepat.barbosa@gmail.com) 

 

Tarso Candido Borges 

(tarsocborges@gmail.com) 

Universidade Federal do Espírito 

Santo 

 

 

Thayanne Coelho Rodrigues 

(maeseficientessomosnos@gmail.c

om) Coletivo Mães Eficientes 

Somos Nós 

 

 

Vanessa O S Santos 

(maeseficientessomosnos@gmail.c

om) Coletivo Mães Eficientes 

Somos Nós 
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