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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL VIRTUAL REALIZADA NO DIA 27 DE
NOVEMBRO DE 2020 ÀS 14 HORAS
Aos 27 dias do mês de novembro, 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, reuniram-se em assembleia
geral 40 (quarenta) docentes, conforme registrado no relatório da ferramenta Cisco
Webex, utilizada para a realização da Assembleia, presidida pela presidenta da
entidade, Ana Carolina Galvão. Foram dados os seguintes informes: a) Informe
jurídico: I- A Assessoria Jurídica e a presidenta da Adufes estiveram no último dia
25/11 em audiência virtual com Ministério Público do Trabalho, para tratar da
segurança do trabalho remoto em relação à categoria docente. A audiência foi
presidida pela Procuradoria, Drª Sueli Teixeira Bessa, estando presente na qualidade
de representante da UFES a professora Zenólia Christina Campos Figueiredo. Após a
apresentação dos diversos problemas enfrentados pela categoria em razão da
implantação do trabalho remoto e as justificativas da UFES, a Procuradoria
verificando a existência de diálogo entre as partes, indicou que marcássemos reunião
na tentativa de sanar algumas dificuldades, especialmente em relação à
disponibilidade de equipamentos, informação sobre a inexistência de exigência de
ponto para categoria docente e a instrução sobre direito autoral e de imagem. A
reunião foi agendada para a próxima semana. Também, solicitou a Procuradora que
encaminhássemos, no prazo de 10 dias, os formulários preenchidos pelos docentes
sobre as dificuldades enfrentadas com a implantação do trabalho remoto, o que já está
sendo providenciado. Vale lembrar que a Representação da Adufes foi apresentada
perante o MPT no mês de agosto. II- Diante da determinação do Governo do Estado
para o retorno das aulas presenciais, a Adufes, entendendo ser precipitada a decisão,
com a participação das entidades apresentou Representações, buscando
esclarecimentos e justificativas, cujos andamentos são os seguintes:
i- A Representação perante o Tribunal de Contas do Estado, foi recebida pelo
Conselheiro Luiz Carlos Cicillioti da Cunha, que determinou ao Estado a manifestar,
o que já foi feito. Agora estamos no aguardo do prosseguimento da apuração dos
fatos; ii- Representação junto ao Ministério Público do Trabalho, foi recebido pela
Procuradora Keley Kristiane Vago Cristo, que nos solicitou alguns esclarecimentos,
que prestamos em 03/11/10. Em seguida o Estado foi Notificado da Representação,
no momento o processo está com Procuradora para prosseguimento das apurações;
iii- Representação perante o Ministério Público Estadual, infelizmente, não
obtivemos resposta até o momento. b) Informe sobre a Unimed: Devido ao prazo da
Unimed para fechamento da fatura, os descontos dos reajustes por faixa etária e anual
referentes ao mês de dezembro serão realizados no boleto de janeiro/2021. Devido ao
prazo para o fechamento da fatura da Unimed de dezembro, os descontos devidos dos
reajustes de faixa etária e anual do referido mês serão realizados nos boletos de
janeiro de 2021. c) Informe sobre reunião do Andes-SN: realizada dia 25 de
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novembro, em que a Adufes participou junto de seções sindicais de IES que sofreram
intervenção na escolha de reitores. O objetivo foi debater estratégias de luta.
https://www.andes.org.br/conteudos/noticia/aNDES-sN-e-secoes-sindicais-de-iFEscom-intervencao-na-escolha-de-reitores-se-reunem-para-debater-estrategias-de-luta1
d) Informe a respeito da sessão pública sobre a Reforma Administrativa: por
solicitação da Adufes, Sintufes e DCE, a Administração Central fará uma sessão
aberta do Conselho Universitário, Cepe e Conselho de Curadores, no dia 3/12, às 14h,
tematizando a Reforma Administrativa, com a participação de convidados de cada
segmento e da Administração Central. e) Relatório anual de atividades da
Diretoria: Conforme previsto no Art. 17. do Regimento da Adufes, “Parágrafo
Único. A Assembleia Geral Ordinária de apreciação do Relatório de Atividades e do
Balanço anual deverá ser realizada na primeira quinzena do mês de outubro”. Em
cumprimento a essa determinação, ainda que com a impossibilidade de apresentar no
mês de outubro, a diretoria apresentou o Relatório na Assembleia, sendo que este foi
previamente encaminhado para conhecimento da categoria, disponível em:
http://bit.ly/3fFQE8U. PAUTA. Eleição de delegação ao 10º Conad
Extraordinário: no momento da votação, encontravam-se na sala 34 docentes. A
professora Aline Bregonci foi eleita como delegada, com 12 de votos. A professora
Ana Carolina Galvão foi eleita como observadora e suplente da delegada com 8 votos
e o professor José Antonio da Rocha Pinto foi eleito como observador, com 4 votos.
Houve 10 abstenções. Outros: 1. a professora Karla Cezarino solicitou que a
diretoria da Adufes entre em contato com os professores Ethel Maciel e Etereldes
Gonçalves Júnior para discutir o protocolo sanitário de fechamento das escolas da
educação básica e também fomentar os debates sobre protocolo de biossegurança na
Ufes. 2. A professora Silvia Salazar solicitou divulgação de evento que será
realizado amanhã, 28, em apoio a um candidato concorrente ao segundo turno de
Vitória. Não havendo quórum para votação da solicitação, a diretoria se
comprometeu a discutir o assunto em reunião própria para avaliar uma manifestação
da diretoria da entidade de caráter abrangente sobre o segundo turno das eleições
municipais, reafirmando sua autonomia em relação a partidos políticos. 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.
Vitória, 27 de novembro de 2020.

Ana Carolina Galvão
Presidenta

Junia Claudia Santana de Mattos Zaidan
Secretária Geral

