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Senhor Reitor,
Cumprimentamos V. Sa. e agradecemos os retornos expressos no Ofício nº. 407/2020/GR/UFES.

Sobre o agendamento de plenárias virtuais com a comunidade acadêmica, agradecemos a disposição da Reitoria
para o diálogo e solicitamos que seja feita a previsão de data de uma plenária nos moldes sugeridos (diferente de
“live”, com a possibilidade de interação direta com docentes, técnicas/os e estudantes).

Sobre os casos relacionados à infraestrutura, conforme explicado na reunião, um deles foi parcialmente
solucionado (questão de acessibilidade para aluna deficiente) e o outro está em tratativa com o centro. A questão
que salientamos, conforme exposto em nossa reunião, é que o Art. 7° da Resolução 30/2020 CEPE é insuficiente e,
por um lado, a Adufes já encaminhou uma lista de solicitações em agosto corrente (documento avulso
23068.033370/2020-04) para contribuir com a regulamentação detalhada das questões relativas às condições de
trabalho. Nessa direção, em nosso ofício pedimos que a Ufes “explicite objetivamente quais são os aspectos de
infraestrutura disponibilizados pela universidade à realização do trabalho docente” pois, como argumentado em
nossa reunião de 12/11, agir sobre casos específicos faz presumir que as condições estejam garantidas, sendo que
as/os docentes não têm conhecimento da infraestrutura assumida como responsabilidade pela instituição.

Aguardamos as orientações da Progep às chefias, sobre a não solicitação de preenchimento de registro de
frequência para poder dar ciência à categoria a respeito.

Seguimos acompanhando as demais providências e agradecemos as respostas.

Atenciosamente,
Ana Carolina Galvão

Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por
ANA CAROLINA GALVAO MARSIGLIA - SIAPE 1849227
Departamento de Teorias de Ensino e Práticas Educacionais - DTEPE/CE
Em 24/11/2020 às 06:35

DESPACHO:

FOLHA DE DESPACHO

Documento avulso n°: 23068.050402/2020-28

Assunto: Outros assuntos referentes à administração geral


