ATA DA ASSEMBLEIA GERAL VIRTUAL REALIZADA NO DIA 14 DE
JULHO DE 2020 ÀS 14 HORAS
Aos 14 dias do mês de julho, do ano de dois mil e vinte, às 14h, excepcionalmente em
sala virtual de acesso restrito, com cadastramento e confirmação prévios, nos termos da
Lei nº 14.010/2020, às 14 horas. reuniram-se em assembleia geral 65 (sessenta e cinco)
docentes, conforme registrado no relatório da ferramenta Cisco Webex, utilizada para a
realização da Assembleia, presidida pela presidenta da entidade, Ana Carolina Galvão
Marsiglia, para deliberar sobre a seguinte pauta: Eleição de delegação ao 8º CONAD
Extraordinário. Dando início à reunião, a presidenta deu os seguintes Informes: a)
Encontra-se em andamento a Pesquisa Adufes a ser respondida pelos docentes:
http://adufes.org.br/portal/noticias/37-adufes/3495-adufes-pesquisa.html,

b)

Trabalho

remoto: a Adufes está elaborando, com a ajuda de colegas dos GTs de Política
Educacional e Carreira (entre outros), um caderno sobre o teletrabalho. Pretende-se
oferecer uma discussão conceitual, mas também pontuar aspectos trabalhistas, de saúde
e experiências de outras universidades (esta última dimensão, sem previsão de quando
será realizada); c) Ainda sobre trabalho remoto: a presidenta informou que a diretoria está
atenta às questões trabalhistas. Orientou que docentes procurem o sindicato em caso de
dificuldades com progressões, contratos, jornadas e questões de saúde; d) A presidenta
mencionou as investidas da reitoria para implantar o ensino remoto e o quadro nacional
(reunião dos setores). A esse respeito, alguns docentes manifestaram preocupação e
indignação com a condução aligeirada e não transparente do processo de discussão no
âmbito da Ufes. Colocaram em questionamento a legitimidade dos processos de votação,
bem como a condução da discussão nas Câmaras locais e centrais de graduação e pósgraduação; e) A presidenta informou sobre a campanha “Ufes contra o ensino remoto:
ninguém fica para trás”, da qual participam as 3 entidades da Ufes. Ações da campanha
incluem a transmissão ao vivo realizada em 24 de junho, com representantes dos três
segmentos, o Vídeo produzido pelo DCE, em diálogo com a Adufes e o Sintufes
https://www.youtube.com/watch?v=ZlaaYNqC26c&t=8s, os cartazes publicizados nas
redes sociais, o vídeo analisando a segunda versão do Plano de Contingência
https://www.youtube.com/watch?v=2T-VZazlwGU f) A presidenta também informou sobre
a Campanha de valorização da Ufes, em preparação; g) A secretária geral, Junia Zaidan,

informou sobre a participação da Adufes no Fórum Capixaba em Defesa da Vida das
Trabalhadoras e Trabalhadores, uma frente que agrega 47 entidades, coletivos, centrais,
partidos, sindicatos, voltadas a denunciar a política genocida dos governos federal,
estadual e municipal durante a pandemia, tendo realizado diversas intervenções e
publicizados notas a respeito de seu posicionamento. PAUTA: Eleição de delegação ao
8º CONAD Extraordinário: Apresentaram-se como candidatas/os Alexandre Oxley
(CEFD), Junia Zaidan (CCHN), Raphael Góes Furtado (Ceunes) e Viviana Mônica
Vermes (CAr). Foi eleita delegada Junia Zaidan, com 51 votos (86% de aprovação dos
votantes), como observadora e suplente, Viviana Mônica Vermes, com 38 votos (64% de
aprovação dos votantes) e Raphael Góes Furtado, como observador, com 35 votos (59%
de aprovação dos votantes). Alexandre Oxley teve 27 votos (45% de aprovação dos
votantes). Nada mais havendo a ser tratado, foi dada por encerrada a assembleia e eu,
Junia Claudia Santana de Mattos Zaidan, Secretária Geral, lavrei a presente ata, que,
depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pela presidenta Ana Carolina Galvão
Marsiglia.
Vitória, 20 de julho de 2020.
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