
                             
                           

 

Vitória, 10 de agosto de 2020 

 

Ao Reitor da Universidade Federal do Espírito Santo 

Presidente do Conselho Universitário e do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

Prof. Dr. Paulo Sérgio de Paula Vargas 

 

Aos membros do Conselho Universitário da Ufes 

Aos membros do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Ufes  

 

Assunto: transmissão ao vivo e voto aberto nas sessões do Conselho Universitário e do Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 

CONSIDERANDO a excepcionalidade do momento e a gravidade do cenário sociopolítico vivenciado 

por nós, que exigem o fortalecimento da Democracia Universitária; 

 

CONSIDERANDO a importância da participação de toda a comunidade acadêmica na tomada de 

decisões da Universidade; 

 

CONSIDERANDO a relevância das propostas previstas para discussão nos Conselhos Superiores da 

Universidade nas próximas sessões; 

 

CONSIDERANDO os impactos para a comunidade acadêmica resultante das possíveis deliberações 

dos Conselhos Superiores; 

 

CONSIDERANDO o Art.25 do Regimento Interno do Conselho Universitário que em seu § 3.º determina, 

conforme a Resolução nº 52/2016, que as sessões ordinárias e extraordinárias deverão ser transmitidas 

ao vivo via internet. 

 

SOLICITAMOS que as sessões dos Conselhos Superiores a seguir indicadas sejam transmitidas 

ao vivo para toda a comunidade acadêmica. 



                             
                           

 

Conselho Universitário – dia 12/08/2020, às 14 horas: 

1)    Proposta de alteração da Resolução nº 07/2020 - CUn 

2)    Proposta de auxílio emergencial de inclusão e acessibilidade digital 

 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – dia 13/08/2020, às 14 horas: 

1)    Proposta de criação e regulamentação do Earte na graduação  

2)    Proposta de criação e regulamentação do Earte na pós-graduação  

3)    Proposta de calendário do semestre especial (CEPE)  

4)    Proposta de flexibilização das normas acadêmicas (CEPE)  

 

SOLICITAMOS que os votos dos conselheiros sejam abertos e verbalizados. 

 

As entidades se prontificam a auxiliar a Superintendência de Cultura e Comunicação (SUPECC) e a 

Superintendência de Tecnologia da Informação (STI) da universidade para colaborar na viabilização da 

transmissão, uma vez que possuímos plataformas de transmissão para até 10 mil pessoas. 

 

Com nossos cumprimentos, 

 

Associação dos Docentes da Ufes (Adufes) 

Diretório Central dos Estudantes da Ufes (DCE) 

Sindicato dos Trabalhadores na Ufes (Sintufes) 

 

 

 


