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Eleições Adufes: 30 de novembro
As eleições para
Diretoria e Conselho
de Representantes
da Adufes, biênio
2015/2017, ocorrerão a
partir das 8 horas. A
apuração será aberta
ao público e está
prevista para acontecer
logo após o término da
votação, às 20 horas.
Mais de 1,5 mil professores/
as em atividade e aposentados/as poderão ir às urnas
no final do mês de novembro
escolher a nova gestão que
estará à frente do Sindicato.
Numa conjuntura de retrocessos, o desafio da próxima
gestão é manter a defesa das
bandeiras históricas do movimento docente: pelo caráter público das instituições

federais de ensino, melhoria
das condições de trabalho,
autonomia universitária, reestruturação da carreira e
valorização de ativos/as e
aposentados/as.
Para oferecer maior lisura
ao processo de votação e
apuração, a Comissão Eleitoral providenciou urnas
eletrônicas junto ao Tribunal Regional Eleitoral, que
serão utilizadas em todos
os 10 Centros da Ufes e
na sede da Adufes. Apenas
para o Voto em Trânsito
serão disponibilizadas urnas de lona, que funcionarão nas mesas eleitorais do
Centro de Ciências Agrárias
(CCA), do Centro Universitário Norte do ES (Ceunes)
e da sede do Sindicato.

Voto em Trânsito. Em caráter excepcional, os/as
docentes afastados/as do
seu local de votação poderão exercer a modalidade
de Voto em Trânsito. Veja
na tabela abaixo as condi-

ções para exercer esse tipo
de voto. Mais informações
sobre o processo de votação poderão ser obtidas
no capítulo 6 das Normas
Eleitorais, disponíveis no
site da Adufes.

Local da Seção do Eleitor
Goiabeiras

Local do Voto em Trânsito
CCA e CEUNES
ADUFES e CEUNES
ADUFES e CCA
ADUFES, CCA e CEUNES

CCA
CEUNES
CCS

Eleitor. Nestas eleições, poderá votar e ser votado/a,
o/a docente que estiver em
dia com suas contribuições
sindicais e tenha se sindicalizado até 30 de setembro de 2015.

Composição da chapa. A Diretoria do Sindicato é composta
por dez membros: Presidente,
Vice-presidente, Secretário Geral, Primeiro Secretário, Tesoureiro Geral, Primeiro Tesoureiro e 1º, 2º, 3º e 4º suplentes.

Conselho de Representantes
também será escolhido
Durante o pleito deste ano,
além da Diretoria da Adufes,
serão eleitos os/as integrantes do Conselho de Representantes (CR). Conforme
Regimento do Sindicato, o
CR reúne professores/as de
todos os Centros da Universidade. A grande novidade destas eleições é que os/
as docentes aposentados/as
também puderam se candidatar a conselheiros/as, representando o Centro onde
atuou. Até então, esses professores/as só podiam se candidatar a cargos da Diretoria.

Veja as propostas
da Chapa 1

O CR é responsável por articular as demandas dos/as docentes de cada local de trabalho.
Além disso, compete ao Conselho criar comissões e grupos
de trabalho para a realização
de estudos de interesse da categoria. O Conselho é um órgão consultivo e também deliberativo, subordinado apenas
à Assembleia Geral. O tempo
de gestão é o mesmo da Diretoria, ou seja, dois anos.
Comissão eleitoral. O presidente da Comissão Eleitoral
(CE) é o professor Fábio Cor-

Veja as propostas
da Chapa 2

rêa Dutra. Como titulares,
estão ainda os docentes Rogério Netto Suave e Geraldo
Rossoni Sisquini. Integra a
CE como suplente Cláudio
Simões Salim.
Debate. O debate entre as
chapas será realizado no Auditório do Centro de Ciências
Exatas (CCE), no Campus de
Goiabeiras, dia 23/11, às 18
horas. Professor/a, esse será
um momento importante
para discutir as propostas das
chapas. A atividade é aberta
ao público. Compareça!

Chamamento aos
docentes

Envie Sugestões de Pauta
comunicacao@adufes.org.br
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CHAPA 1: NÓS, ADUFES

Caro colega,
A Ufes é uma instituição social estratégica que necessariamente tem o compromisso com a produção e a transmissão do conhecimento científico e
cultural produzido nela, e que atua na
transformação da realidade do Espírito Santo. Lutamos para transformá-la
em espaço autônomo, de reflexão e
ação, observando a indissociabilidade
entre ensino, pesquisa e extensão. É
com isto em mente que nos propomos como chapa concorrente à direção da Adufes no pleito do dia 30 de
novembro. Estamos diante de mais
uma crise nas universidades brasileiras. Problemas com o atual reajuste
fiscal vêm dificultado o desempenho
da universidade: há escassez de recursos, avanço nas privatizações e precarização do trabalho de docentes,
técnicos e terceirizados. Vivemos sob
a ameaça de perda de direitos, além
de um futuro preocupante quanto à

Carta aos docentes: juntos
para enfrentar a crise na universidade

progressão salarial: reajuste de 10,8%
(5,5%”em agosto de 2016 e 5% em janeiro de 2017) em um ambiente de
inﬂação em torno de 10% apenas em
2015. Esta conjuntura nos convida a
fortalecer a luta por uma Adufes forte
e um movimento docente organizado
pra enfrentarmos mais uma crise de
forma crítica e resistente. Defendemos um Sindicato autônomo e transparente, atrelado às pautas dos movimentos sociais. Um Sindicato cada
vez mais presente no dia a dia de professoras e professores, com desdobramentos na vida de todos aqueles que
fazem conosco nosso trabalho e nossas lutas. As eleições para a direção
e para o Conselho de Representantes
acontecerão no dia 30 de Novembro.
Contamos com você para tornar
este projeto possível VOTE
CHAPA 1: NÓS, ADUFES
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CHAPA 2: ÉTICA, AUTONOMIA E LUTA
É com grande satisfação que
apresentamos aos Docentes
da UFES a chapa ADUFES:
ÉTICA, AUTONOMIA E LUTA
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 ético, autônomo e combativo. São eles:
Educação Pública de Qualidade, Liberdade de Manifestação, Dignidade do Trabalho Docente e Democratização da Sociedade Brasileira.

GESTÃO
2015-2016
≈ Fortalecer o Conselho de Representantes
também na sua atribuição consultiva, em
questões administrativas e financeiras de
competência da Diretoria, visando uma gestão mais ética, moderna e competente.
≈ Trabalhar para a ampliação física da sede da
ADUFES, com a construção de um auditório
mais adequado para as
Assembleias Gerais e
outros eventos.

PROPOSTAS: Educação, Administração
da UFES e Movimento Docente
≈ Lutar pela reestruturação
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;
≈ Intervir junto a Administração Superior para assegurar melhores condições de
trabalho docente em todos
os campi da UFES, nos aspectos da 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 racio-

Presidente – José Antônio da Rocha Pinto (CCE)
Vice-presidente - Marluce Miguel de Siqueira (CCS)
Secretário geral – João Luiz Calmon Nogueira da Gama (CT)
1ª Secretária - Bernardete Gomes Mian (Aposentada/CE)
Tesoureiro geral – Leonardo de Resende Dutra (CCJE)

nalizar e acelerar os processos de progressão funcional;
≈ Lutar para que a classe
docente se faça representar
junto aos conselhos (Universitário e Ensino Pesquisa
e Extensão), através de escolha a ser feita pela ADUFES;
≈ Trabalhar em prol de uma
alternativa aos atuais Planos
de Saúde da Unimed, que
assegure qualidade no atendimento e seja viável financeiramente aos docentes;
≈ Participar dos espaços
deliberativos do Sindicato
Nacional Andes, de modo
crítico e propositivo.
≈ Dar prosseguimento às
discussões do Movimento
Docente sobre a Carreira, visando à continuidade da luta
pela correção das distorções;
≈ Estimular a participação
do professor aposentado
na vida da Universidade,
de modo a viabilizar sua
reinserção social, cultural
e acadêmica;

≈ Mobilizar a categoria para
a mudança do Regimento
da ADUFES, que assegure: 1)
Criação do Cargo de Diretor
Regional para cada campus
do interior do estado; 2)a participação efetiva dos docentes dos campi de Alegre e São
Mateus 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;
≈ Organização de um sistema contínuo de recepção e
integração dos novos docentes da UFES à universidade e
ao Movimento Docente;
≈ Manter o plantão administrativo da ADUFES nos
campi de Alegre e São Mateus e criar o mesmo plantão para Maruípe;
≈ Disponibilizar as atas de
assembleias no site da entidade visando uma maior
transparência;

1º Tesoureiro – Fábio Corrêa de Castro (CCE)
1º Suplente - José Albino Newman Fernández (CCJE)
2º Suplente – Cely Barbosa Zambelli (Aposentada/CEFD)
3º Suplente – Edinete Maria Rosa (CCHN)
4º Suplente – Andressa Cesana (CEUNES)
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Urnas estarão disponíveis em
todos os Centros da Universidade
A Comissão Eleitoral (CE) definiu que haverá três (3) Seções Eleitorais no Centro de
Ciências da Saúde (CCS), em Maruípe. Elas
estarão nas áreas básica e profissionalizante
e, a última, no prédio da Odontologia. As
demais unidades contarão com uma única

mesa eleitoral. As eleições terão início em
todos os Centros às 8 horas. No CCS, prédio da Adufes, CAr e CEFD a votação termina às 18 horas. No Ceunes e CCA o término
será às 16h. Já no CCE, CCHN, CE, CT e CCJE
o pleito será finalizado às 20 horas.

Confira as Chapas para o Conselho de Representantes da Adufes
O eleitor deverá votar no número da chapa escolhida. Poderá escolher duas chapas para o CCE, uma para o CCHN, duas para o CCJE, quatro para o CCS, duas
para o CE e uma para o CT.
CENTRO

Nº

CCE

Chapa 1

CCE

Chapa 2

CCHN

Chapa 1

CCJE

Chapa 1

CCJE

Chapa 2

CCS

Chapa 1

CCS

Chapa 2

CCS

Chapa 3

CCS

Chapa 4

CE

Chapa 1

CE

Chapa 2

CT

Chapa 1

CARGO
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular

NOME
Bartolomeu Zamprogno
Adelmo Inacio Bertolde
Valmecir Antonio dos Santos Bayer (Aposentado)
Daniela Paula Demuner
André Augusto Michelato Ghizelini
Ana Lúcia Coelho Heckert
Ricardo Roberto Behr
Adriana Ilha da Silva
Anderson Soncini Pelissari
Alexandre Ottoni Teatini Salles
Rita Gomes Wanderley Pires
Cristina Martins e Silva
Alexandre Cardoso da Cunha

Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular
Suplente
Titular

Nazaré Souza Bissoli
Aline Neves Pessoa Almeida
Carolina Fiorin Anhoque Comarela
Ana Paula Ferreira Nunes
Sandra Lúcia Ventorim Von Zeidler
Patrícia Gomes Rufino Andrade
Vilmar José Borges
José Aguilar Dalvi (Aposentado)
Gerda Margit Schutz Foerste
Marcel Olivier Ferreira de Oliveira

Suplente

Temístocles de Souza Luz

Aposentado e
recadastrado: votar no
centro da aposentadoria

Professor, para
votar apresente um
documento com foto!

Docentes de
Ciências Biológicas,
votar no CCHN.

Chamamento
aos docentes
Caro Docente Sindicalizado. A Comissão Eleitoral (CE)
viabilizou a adoção de Urnas
Eletrônicas nessas eleições.
No entanto, a CE necessita contar com a participação de docentes para atuar
como mesários.
Serão dois mesários presentes em cada Seção Eleitoral. O docente que queira
participar poderá escolher
turno integral ou um dos
dois turnos:
≈ CCE, CCHN, CE, CT e
CCJE: das 08 às 14h ou das
14 às 20h;
≈ CCS, CART, CEFD e ADUFES:
das 08 às 13h ou das 13 às 18h;
≈ CCA e CEUNES: das 08 às
12h ou das 12 às 16h.
A CE já garantiu com a
Reitoria da Ufes liberação
das atividades profissionais
no dia 30 (eleições) e na
tarde do dia 26 (treinamento no TRE), para viabilizar a
participação do docente. O
mesmo se aplica ao técnico-administrativo que queira
participar como mesário.
Foi ainda estipulada uma
contribuição financeira no
valor de R$ 20,00 por hora
trabalhada no dia 30, além
de auxílio alimentação.
Os interessados devem enviar e-mail para a Secretaria
da Adufes (adm@adufes.org.
br) com nome completo, setor de trabalho, telefone celular e telefone profissional,
informando um dos turnos
acima mencionados ou se estará disponível em turno integral. O prazo se encerra dia 25
de novembro (quarta), às 12
horas. Ainda nesta data, a CE
informará os selecionados.
Fábio Corrêa Dutra

Presidente da Comissão Eleitoral
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