
 
 
Ofício 54/Adufes/2020 

Vitória 16 de novembro de 2020. 

 

Ao Reitor da Universidade Federal do Espírito Santo 

Prof. Dr. Paulo Sérgio de Paula Vargas 

Assunto: Tratativas da reunião com diretoria da Adufes 

 

Senhor reitor, 

Conforme reunião realizada no dia 12 de novembro, às 9h, com a presença dos professores 
Ana Carolina Galvão, Aline Bregonci, Junia Zaidan, Edson Cardoso (Adufes), Paulo 
Vargas, Roney Pignaton, Zenólia Figueiredo (Administração Central), registramos as 
demandas apresentadas para os devidos encaminhamentos. 

1. Conforme anteriormente registrado (Ofício 10/Adufes/2020) por e-mail enviado e 
31/03/20, solicitamos o agendamento de reuniões periódicas da Reitoria com esta 
diretoria e aguardamos o envio de calendário para que possamos nos organizar 
previamente. 

2. Conforme anteriormente registrado (Ofícios 27 – documento avulso 
23068.026919/2020-04 e 37 – documento avulso 23068.036688/2020-39), 
solicitamos o agendamento de plenárias virtuais com a comunidade acadêmica, 
especialmente neste momento, em que se discute a organização do próximo 
semestre letivo. Reiteramos a disponibilidade de nossa plataforma para colaborar 
com a realização das mesmas. Aguardamos o envio de proposta de datas para dar 
continuidade às providências. 

3. Conforme anteriormente registrado (Ofício 34/Adufes/2020, documento avulso 
23068.033370/2020-04), solicitamos que a Administração Central explicite 
objetivamente quais são os aspectos de infraestrutura disponibilizados pela 
universidade à realização do trabalho docente, como previsto no Art. 7° da 
Resolução 30/2020 CEPE: “§ 4º A Administração Central, por meio de seus 
Centros de Ensino, deverá disponibilizar toda a infraestrutura necessária ao docente 
para a oferta das aulas síncronas e assíncronas. Temos dois casos notificados em 
que as providências não estão sendo tomadas”.  

4. Conforme anteriormente registrado (Ofícios 38 – documento avulso 
23068.036689/2020-83 e 53 – documento avulso 23068.047615/2020-72), 
solicitamos providências de orientação sobre direito autoral e de imagem à 
comunidade acadêmica. 

5. Conforme anteriormente registrado (Ofício 47/Adufes/2020), solicitamos 
providências urgentes em relação à sala utilizada pela Adufes no campus de Alegre, 
pendente de minutas da Inexigibilidade e do contrato de cessão. Vide processo 
23068.036897/2020-82. 

6. Conforme anteriormente registrado (Ofício 49/Adufes/2020, documento avulso 
23068.043664/2020-36), em relação à segurança das votações nas diferentes 



 
 

instâncias, solicitamos orientação aos setores para que utilizem as ferramentas 
disponíveis para tanto e efetuar o devido registro de votações. 

7. Conforme anteriormente registrado (Ofícios 43 – documento avulso 
23068.040476/2020-56 e 53 – documento avulso 23068.043671/2020-38 apensado 
em 23068.040476/2020-56), solicitamos orientação expressa da Progep às chefias 
de departamentos quanto à não solicitação de registro de frequência no SREP. 
Lembramos, conforme relatado na reunião, que esses casos já ocorrem/ocorreram 
em departamentos de pelo menos quatro centros diferentes.  

8. Conforme anteriormente registrado (Ofício Adufes/Sintufes/DCE – documento 
avulso 23068.033382/2020-21), solicitamos providências quanto à transmissão das 
sessões regulares dos Conselhos Superiores, conforme previsto na Res. nº 52/2016-
CUn, que fez constar no Art. 25 do Regimento Interno do Conselho Universitário 
a transmissão ao vivo pela internet e a Resolução nº 37/2016-CEPE, de igual teor. 

9. Conforme anteriormente registrado (Ofício Adufes/Sintufes/DCE – documento 
avulso 23068.047208/2020-65), solicitamos sessão pública do Conselho 
Universitário para se manifestar contra a proposta de reforma administrativa - 
PEC- 32/2020 e Proposta de corte orçamentário da educação para 2021 - 
PLOA/2021, bem como sobre as Portarias nº 433 e nº 434, ambas de 22/10/2020, 
que prevê a ampliação da oferta dos cursos de nível superior, na modalidade de 
Educação à Distância - EaD, nas universidades federais. 

10. Conforme explicitado no Ofício Adufes/Sintufes, de 16/11, solicitamos 
providências e informações a respeito do Corte de árvores no campu Goiabeiras. 

11. Registramos ainda: 

11.1 Que enviamos por e-mail, em 15/11 (chefiadegabinete.reitoria@ufes.br) 
a solicitação a ser encaminhada ao Comitê de Governança Digital, a 
respeito do acesso das/os aposentadas/os aos diferentes sistemas da Ufes; 

11.2 Solicitação de verificação sobre manutenção/restauro da escultura do 
Centro de Educação Física e Desportos. 

11.3 Que oportunamente enviaremos o formulário elaborado pela “Comissão de 
Acompanhamento ao Trabalho/Ensino Remoto na Ufes”, que objetiva 
constatar as condições da comunidade acadêmica para realização de suas 
atividades, bem como recolher opiniões a respeito da educação pública em 
geral. Esperamos contar com o apoio da Administração Central na 
divulgação do mesmo aos diferentes setores e cursos.  

 
Atenciosamente, 

 

 
Ana Carolina Galvão 

Presidenta 
Adufes S.Sind.- ANDES/SN 

mailto:chefiadegabinete.reitoria@ufes.br

