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Eleição para diretoria da Adufes
será dia 28 de novembro
Além da nova diretoria, os
professores irão escolher o
Conselho de Representantes do
sindicato. O resultado do pleito
será divulgado no dia 29/11.
No dia 28 de novembro, ocorrerão
as eleições para a diretoria da Adufes
que irá assumir o sindicato pelo biênio 2013/2015. Além de encaminhar
as deliberações da base da categoria,
a diretoria é responsável ainda por
informar, organizar e incentivar as
lutas do movimento docente.
A diretoria do sindicato é composta de dez membros, sendo distribuídos pelos seguintes cargos: Pre-

sidente, Vice-presidente, Secretário
Geral, Primeiro Secretário, Tesoureiro Geral, Primeiro Tesoureiro e 1º,
2º, 3º e 4º suplentes.
Neste ano, duas chapas estão concorrendo à diretoria. Nesta edição
especial do Jornal Fique por Dentro,
você conhecerá as propostas das chapas e a formação de cada uma delas.
Debate. O debate entre as chapas será realizado na sede da Adufes, no campus de Goiabeiras, dia
22/11, às 10 horas. Professor, esse
será um momento importante de
discussão com os candidatos. A atividade é aberta a toda comunidade
acadêmica .

ELEIÇÕES PARA DIRETORIA E CONSELHO DE
REPRESENTANTES DA ADUFES 2013-2015

Votação dia 28/11 (5ª feira)
Urnas em todos os centros!

Conselho de Representantes também será escolhido nesta eleição
Para mais informações: adufes.org.br | fb.com/ADUFES.secao.sindical | (27) 3335-2717

Durante o pleito deste ano, além da diretoria da Adufes,
serão eleitos os integrantes do Conselho de Representantes (CR). Conforme regimento interno do sindicato, o CR
reúne professores de todos os centros da universidade. Eles
são responsáveis por articular as demandas dos docentes
de cada local de trabalho e o tempo de gestão é o mesmo
da diretoria: dois anos.
Conselheiros por Centro. Cada centro tem a quantidade
de conselheiros proporcional ao número de docentes, ou
seja, 1 conselheiro para cada 100 professores sindicalizados.
Nesta eleição, o Centro de Ciências da Saúde (CCS), o Cen-

tro de Ciências Jurídicas e Econômicas (CCJE), o Centro de
Ciências Humanas e Naturais (CCHN), e o Centro Tecnológico (CT), irão eleger 02 conselheiros. Os demais centros,
Centro Agropecuário (CCA), Centro de Artes (CAR), Centro
de Ciências Exatas (CCE), Centro de Educação Física e Desporto (CEFD), Centro de Educação (CE), Centro Universitário Norte ES (CEUNES), irão eleger 01 conselheiro.
Comissão eleitoral. O presidente da Comissão Eleitoral
é o professor Luiz Jorge Vasconcelos Pessoa de Mendonça.
Como titulares, estão os professores Alexandre Jairo e Cláudio Simões Salim.

dia 22/11 (sexta-feira),
às 10h, na sede da Adufes
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CHAPA REALIZAR – ADUFES SINDICAL
É com grande satisfação que apresentamos aos
Docentes da UFES a chapa
REALIZAR para concorrer à
Diretoria da ADUFES. Os dez
professores que compõem
a chapa ora apresentada
resultaram de uma unidade
construída sobre as bandeiras norteadoras que devem
orientar qualquer sindicato
docente que pretenda ser
combativo, democrático e
participativo. São eles: Liberdade de Manifestação, Dignidade do Trabalho Docente,
Educação Pública de Qualidade e Democratização da
Sociedade Brasileira.
Gestão
• Fortalecer o Conselho de
Representantes também na
sua atribuição consultiva, em
questões administrativas e
financeiras de competência da
Diretoria, visando uma gestão
mais racional e competente.
• Estimular a participação
ativa dos vários membros do

Conselho de Representantes
no debate acerca dos temas
de interesse dos docentes,
com a inclusão de seus membros nos Grupos de Trabalho
da Adufes.
• Trabalhar para a ampliação
física da Sede da Adufes, com
a construção de um Auditório mais adequado para as
Assembleias Gerais e outros
eventos.

CHAPA I - REALIZAR
Presidente - Fábio Corrêa Dutra (CCE)
Vice-presidente - Marluce Miguel de Siqueira (CCS)
Secretária geral - Márcia Helena Siervi Manso (Ceunes)
1ª Secretária - Bernardete Gomes Mian (Aposentada/CE)
Tesoureiro geral - Antônio Luiz Rosa (CCE)
1ª Tesoureira - Jadir Eduardo Souza Lucas (CT)
1ª Suplente - Maria Ignez Pfister (Aposentada/CE)
2º Suplente - José Antônio da Rocha Pinto (CCE)
3º Suplente - José Albino Newman Fernández (CCJE)
4ª Suplente - Lenir Cardoso Porfírio (CCA/Alegre)

propostas
• Lutar pela reestruturação urgente da
Educação Pública Brasileira, em todos
os níveis, como necessidade inadiável
para a construção de uma sociedade
mais democrática e menos injusta, em
articulação com as entidades do setor
educacional;
• Buscar maior articulação com entidades de trabalhadores na luta por melhores condições de trabalho e de vida e
pela livre organização sindical;
• Pressionar a Administração Superior
para assegurar melhores condições de
trabalho docente em todos os campi
da UFES, em todos os turnos, nos itens
Segurança Pessoal e Patrimonial, Opções
de Alimentação com Qualidade, Áreas
de Convivência e Pronto Atendimento
Médico, Odontológico e Psicológico;
• Intervir junto à Administração e aos
Conselhos Superiores da UFES para

racionalizar e acelerar os processos de
progressão funcional;
• Lutar para que a Classe Docente se
faça representar junto ao Conselho
Universitário, através de escolha a ser
feita pela ADUFES;
• Trabalhar com determinação para
construir uma alternativa aos atuais
Planos de Saúde da Unimed, que assegure qualidade no atendimento e seja
viável financeiramente ao professor.
• Participar dos espaços deliberativos do Sindicato Nacional Andes-SN, de modo crítico
e propositivo, com o objetivo de fortalecer
o movimento docente nacional e assegurar
uma maior unidade das Seções Sindicais
nos eventuais movimentos de greve.
• Dar prosseguimento às discussões do
Movimento Docente sobre a Carreira,
visando à continuidade da luta pela correção das distorções;

• Estimular a participação mais ativa
do Professor Aposentado na vida da
Universidade, de modo a viabilizar sua
reinserção social, cultural e acadêmica;
• Ampliar a organização de eventos
socioculturais, incluindo atividades
com música, literatura, poesia e outras
formas de expressão artística;
• Mobilizar a categoria para a mudança
do Regimento da ADUFES, que assegure: 1) Representação dos aposentados
no Conselho da entidade; 2) Criação do
Cargo de Diretor Regional para cada
campus do interior do estado; 3) Participação efetiva dos docentes dos campi
do interior nas decisões da Assembleia
Geral da entidade;
• Assegurar a autonomia da Adufes
em relação aos Partidos Políticos, à
Administração da UFES e às instâncias
governamentais;
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Chapa II – Adufes forte pela base! Autonomia, criação coletiva e
protagonismo são eixos centrais para a nova gestão da Adufes
A Chapa II – Adufes forte
pela base! – quer renovar as
práticas sindicais da ADUFES-Seção Sindical, aproximando os professores dos
espaços de construção política do sindicato.
Chega de imobilismo! O
movimento sindical precisa
ser dinâmico e ter a cara
dos docentes da UFES. A
gestão do sindicato precisa
ser coletivizada e construída em fóruns permanentes
de discussão em Centros e
Departamentos.
A Universidade precisa
ser entendida como uma
pluralidade criativa. É a partir do entendimento dessa
pluralidade e da criação
de espaços para que ela se
manifeste, que vamos aproximar a Adufes dos docentes, fortalecendo nosso
sindicato. O Conselho de
Representantes vai protagonizar a nova gestão da
Adufes. Os representantes
vão atuar continuamente
para aproximar as demandas internas dos Centros à
gestão e aos docentes.
A Adufes tem que conversar continuamente com
os movimentos sociais para
produzir resistência, em
confluência com a luta sindical. A luta por novos projetos e novos modelos sociais
deve partir também da universidade e o sindicato tem

Da esquerda para direita, atrás: Aureo Banhos, Edson Pereira Cardoso, Ana Cláudia Borges e Rafael Vieira Teixeira. Na frente,
André Michelato, Renata Couto Moreira, Odiléa Dessaune de Almeida, Sandra Soares Della Fonte e Cenira Andrade de Oliveira.

um papel central na construção desses espaços.
Nossa
chapa
reúne
docentes que já atuam política e pedagogicamente
em defesa da universidade
pública, em favor do tripé
ensino, pesquisa e extensão. São professores e cidadãos que combatem organicamente as intervenções
político-econômicas
que
deterioram a carreira, o trabalho e a Universidade.
Assumimos o compromisso de combater de forma
crítica e resistente a lógica
produtivista que vem exaurindo a saúde dos docentes
e dessubstanciando a pesquisa e sua relevância social.
É a partir desse eixo propositivo que a Chapa II convida os professores da UFES

Movimento! Mais participação! Acorda ADUFES!
A Adufes tem estado alheia
à realidade dos docentes e
dos processos sociais que
culminaram na efervescência
popular dos últimos meses. A
greve de 2012 mostrou que o
atual modelo de movimento
sindical está farto de líderes

imóveis e centralizadores.
Nosso compromisso é
com a dinâmica criativa e
participativa. Reivindicamos
autonomia, participação e
transparência. Um sindicato
atuante com e para os/as
docentes!

a formar um coletivo em
prol da construção política
efetiva no âmbito do ANDES
Sindicato Nacional e da CSP-Conlutas. É pela autonomia

institucional, pela pluralidade de visões e pela resistência contínua que convidamos você a participar do
nosso projeto!

Conheça nossas propostas
-Luta por salário, carreira e condições de trabalho
-Pauta Local
-Descentralização das decisões gestão e da Adufes
-Melhoria na gestão da assistência e dos serviços prestados
-Aproximação de aposentados e pensionistas no sindicato
-Maior participação do Conselho de Representantes
-Diálogo com movimentos sociais
-Desenvolvimento de ações voltadas à saúde docente
-Planejamento coletivo das ações da gestão
-Autonomia da gestão em relação à administração central
-Aperfeiçoamento da comunicação da Adufes
-Incremento dos espaços de produção artística e cultural e
de discussão política
-Realização de campanhas de filiação

CHAPA II - Adufes forte pela base!
Presidente - Edson Pereira Cardoso (aposentado/CT)
Vice-presidente - Rafael Vieira Teixeira (Serviço Social/ CCJE)
Secretária geral - Cenira A. de Oliveira (Seviço Social/CCJE)
1ª Secretária - Sandra S. Della Fonte (Educação Física/CEFD)
Tesoureiro geral - André Michelato (Ciências Sociais/CCHN)
1ª Tesoureira - Renata Couto Moreira (Economia/CCJE)
1ª Suplente - Odiléa Dessaune de Almeida (aposentada/CE)
2º Suplente - Aureo Banhos (Biologia/CCA)
3º Suplente - Rapahel Goes Furtado (Física/CEUNES)
4ª Suplente - Ana Cláudia B. Campos Wenceslau (Biblioteconomia/CCJE)
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Eleições 2013: Conheça os Locais de Votação

A Comissão Eleitoral definiu que
haverá três (3) urnas no Centro de Ciências da Saúde (CCS), em Maruípe. Nos
demais centros será fixada uma única
mesa eleitoral que, preferencialmente,
ficará instalada nos locais citados no quadro abaixo. Já os aposentados votarão na
Sede da Adufes, no térreo. Os professores

dos campi de Alegre e São Mateus contarão com uma urna em cada unidade.
Poderão votar todos os professores associados que se vincularam à Adufes até o
dia de publicação do edital de convocação das eleições (12/10/2013) e que estejam em dia com suas obrigações de associado. É vedado o voto por procuração.

Para votar, basta apresentar um documento de identidade com foto. A votação será em cédula de papel.
Nova diretoria da Adufes será conhecida em 29/11. A apuração das eleições
será na sede da Adufes, a partir das 9
horas, do dia 29/11. A expectativa é que o
resultado seja divulgado nesta data.

Confira abaixo o local de todas as urnas por centro e horário
Centro de Ciências da Saúde (CCS)
Centro de Artes (CAr)

Prédio da Patologia (em frente ao RU), Prédio
Administrativo e IOUFES

8h às 18h

Na frente do Prédio da Secretaria Geral

8h às 18h

No Hall do Prédio do CCV

8h às 18h

Centro de Educação Física e Desportos (CEFD)
Centro de Ciências Humanas e Naturais (CCHN)

Na frente do Prédio Departamental

8h às 21 horas

Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas (CCJE)

Hall do Prédio Departamental

8h às 21 horas

Centro Tecnológico (CT)

Na frente do Prédio da Secretaria Geral

8h às 21 horas

Centro de Educação (CE)

Na entrada do Prédio Departamental

8h às 21 horas

No Prédio Departamental

8h às 21 horas

Centro de Ciências Exatas (CCE)
Centro de Ciências Agrárias (CCA)

No prédio central da Administração

8h às 12h e de 14h às 17h

Centro Universitário Norte do Espírito Santo (Ceunes)

No prédio central da Administração

8h às 12h e de 14h às 17h

Sede da Adufes (somente aposentados)

Hall de entrada

8h às 18h

Confira as chapas para as eleições do Conselho de Representantes da Adufes
Conheça os nomes dos candidatos ao Conselho de Representantes dos Centros indicados pelas chapas que concorrem à diretoria da Adufes.
A Comissão Eleitoral lembra, no entanto, que o eleitor tem o direito de escolher o(s) conselheiro(s) independente(s) das chapas.
INDICADOS PELA CHAPA I
Centro de Ciências Agrárias
(CCA)
Titular: Marshal Costa Leme
Suplente: Marco Antônio Sartori

Centro Universitário Norte
do Espírito Santo (Ceunes)
Titular: Marcia Regina Santana Pereira
Suplente: Gilmene Bianco

INDICADOS PELA CHAPA II
Centro de Ciências da Saúde
(CCS)
Titular: José Geraldo Mill
Suplente: Thiago Dias Sarti

Centro de Ciências Exatas
(CCE)
Titular: Fábio Corrêa de Castro
Suplente:Vinícius Cândido Mota

Centro Tecnológico (CT)
Titular: Marcel Olivier Ferreira
de Oliveira
Suplente: Temístocles de
Sousa Luz

Centro de Ciências Jurídicas e
Econômicas (CCJE)
Titular: Helder Gomes
Suplente: Ana Targina Rodrigues
Ferraz

Centro de Ciências da Saúde
(CCS)
Titular: Franciele Marabotti
Costa Leite
Suplente: Thiago Nascimento
do Prado

Centro de Ciências Humanas e
Naturais (CCHN)
Titular: Antônio Carlos Amador Gil
Suplente: Maria Elizabeth Barros
de Barros

Centro de Ciências Humanas
e Naturais (CCHN)
Titular: Sávio Silveira Queiroz
Suplente:Valter Pires Pereira
Titular: Josemar Machado de
Oliveira
Suplente: Donato de Oliveira

Centro Tecnológico (CT)
Titular: Jussara Faria Fadin
Suplente: Francisco Estevão Cota
Centro de Ciências Agrárias (CCA)
Titular: Hugo José Gonçalves dos
Santos Junior
Suplente: Adriana Madeira Alvares da Silva Conforti
Centro de Educação Física e
Desportos (CEFD)
Titular: Erineusa Maria da Silva
Suplente: Ivan Marcelo Gomes
Centro de Educação (CE)
Titular: Edna Castro de Oliveira
Suplente: Jair Ronchi Filho
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