
 
 

 

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES DA ADUFES REALIZADA 1 

NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2021 ÀS 14H, ONLINE, DEVIDO À PANDEMIA DO NOVO 2 

CORONAVÍRUS. 3 

 4 

Aos nove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um foi realizada a reunião do 5 

Conselho de Representantes da ADUFES, iniciando às 14 horas, presidida pela professora 6 

Ana Carolina Galvão, com a presença da Secretária Geral da Adufes, professora Junia 7 

Zaidan e das/os seguintes conselheiras/os: Alexandre Cunha (CCS), Ana Claudia Meira 8 

(CCAE), Ana Lucia C. Heckert (CCHN), Éder Carlos Moreira (CCENS), Edna Oliveira (CE), 9 

Gaspar Paz (CAr), Gabriel Luchini (CCE), José Antonio da Rocha Pinto (CCE), Lígia Gomes 10 

(CEFD), Luciana Pimentel R.G. Soares (CE, suplente), Luciano Novaes Vidon (CCHN), 11 

Maria Elizabeth Barros e Barros (CCHN), Moisés Renato Nunes Ribeiro (CT), Priscila Silva 12 

Machado (CCS), Ricardo Roberto Beher (CCJE), Roberto Sarcinelli (CCS). 1) INFORMES: 13 

a presidenta da Adufes deu os seguintes informes: 1.1 Docentes da Ufes aprovam indicativo 14 

de greve sanitária; 1.2 Agenda 2021 e Kit Abraço com garantia de disponibilidade até final 15 

de fevereiro; 1.3 Websérie “Adufes nos Centros – Onde a Ufes é Feita” destaca relevância 16 

do trabalho da universidade; 1.4 Reunião do Movimento em Defesa de Direitos e Serviços 17 

Públicos de Qualidade, o qual a Adufes compõe, realizada em oito de fevereiro, definiu pela 18 

participação na carreata de vinte e um de fevereiro, com as pautas pelo impeachment de 19 

Bolsonaro e contra a Reforma Administrativa; 1.5 Considerando que se mantém a 20 

necessidade de atendimento prioritariamente remoto, a Adufes está atendendo por meio de 21 

plantões semanais e está providenciando atendimento por telefone nos demais horários 22 

(comunicação, secretaria, convênios e jurídico); 1.6 A diretoria já deu início à participação 23 

em reuniões departamentais para dialogar com a categoria e pede às/aos conselheiras/os 24 

que auxiliem nos agendamentos em seus centros de ensino. 2) PAUTA: Foram solicitadas 25 

duas inclusões em pauta, pela Professora Ana Heckert, sobre a secretaria do Conselho de 26 

Representantes e pelo Professor Éder Carlos Moreira, sobre avaliação da Assessoria 27 

Jurídica da Adufes. As inclusões foram APROVADAS pelas/os conselheiras/os. 2.1 Atas 28 

das reuniões do Conselho de Representantes realizadas em doze de fevereiro de dois 29 

mil e vinte e em nove de dezembro de dois mil e vinte APROVADAS SEM VOTOS 30 

CONTRÁRIOS E DUAS ABSTENÇÕES. 2.2 Organização das atividades do Conselho de 31 

Representantes para dois mil e vinte e um. O Professor Rocha destacou a importância 32 

da organização do calendário de reuniões com revezamento de dias da semana e horários 33 

para que todas e todos possam participar; a presidenta da Adufes, Professora Ana Carolina 34 

Galvão, solicitou que o Conselho de Representantes organize uma pauta das atividades e 35 

das demandas de cada centro; o Professor Gaspar Paz sugeriu que as atividades incluam 36 

inserções culturais, publicações, homenagem ao Centenário de Paulo Freire; a Professora 37 

Ana Heckert sugeriu que o Conselho de Representantes realize uma reunião para 38 

estabelecer um plano de ação. A Professora Ana Carolina Galvão solicitou que esse plano 39 

seja aprovado antes da próxima assembleia, a realizar-se no final de março, na qual será 40 

apresentada a proposta orçamentária anual da Adufes. A reunião foi agendada para doze 41 

de março de dois mil e vinte e um. APROVADO POR UNANIMIDADE. 2.3 Secretaria do 42 

Conselho de Representantes. A Professora Ana Heckert destacou que busca atender aos 43 

seus compromissos de forma responsável e que devido às suas demandas durante a 44 

pandemia, tem tido dificuldade para atuar como gostaria. Solicitou sua substituição no cargo 45 

de 1ª Secretária do Conselho. O Professor Luciano Vidon manifestou sua disponibilidade 46 

para permanecer como 2º secretário. A Professora Luciana Pimentel R. G. Soares se 47 

candidatou a assumir o cargo de 1ª secretária. APROVADO POR UNANIMIDADE. As/os 48 

conselheiras/os registraram agradecimento e solidariedade à Professora Ana Heckert e 49 

deram as boas-vindas com agradecimentos à Professora Luciana, pela disponibilidade. 2.4 50 

Avaliação da Assessoria Jurídica da Adufes. O Professor Éder Carlos Moreira trouxe ao 51 



 
 

 

Conselho de Representantes discussão sobre a qualidade da Assessoria Jurídica. Após 52 

exposição do Professor Éder sobre os processos que empreendeu junto à Assessoria que 53 

não obtiveram êxito e também suas considerações sobre a forma de acolhimento das 54 

demandas pelo setor, sugeriu uma pesquisa junto às/aos filiados para avaliar o atendimento 55 

jurídico da Adufes. A diretoria apresentou as medidas que foram tomadas desde o final de 56 

dois mil e vinte, a saber: (1) realização de reunião com a Assessoria Jurídica (Jerize 57 

Terciano), o Professor Éder Carlos Moreira e as diretoras da Adufes, Ana Carolina Galvão e 58 

Junia Zaidan; (2) solicitação dos processos na íntegra; (3) ofício encaminhado à Assessoria 59 

Jurídica, com questões que subsidiassem análise da diretoria; (4) tratamento da questão em 60 

reunião da diretoria realizada em três de fevereiro de dois mil e vinte e um e seu resultado 61 

devidamente encaminhado ao Professor; (5) publicação, a partir de janeiro de 2021, do 62 

boletim “Jurídico Responde”; (6) melhorar as formas de comunicação da Assessoria com 63 

as/os docentes. Após ampla discussão, na qual as/os conselheiras/os expressaram 64 

acolhimento ao Professor Éder; fizeram proposições para melhoria do serviço jurídico - em 65 

contraposição à realização de pesquisa avaliativa do setor; destacaram a qualidade do 66 

atendimento da Assessoria Jurídica, a experiência com as demandas sindicais e o 67 

alinhamento político da Assessoria às pautas do sindicato. O professor Éder agradeceu ao 68 

Conselho de Representantes e à diretoria pelo diálogo e retirou a proposta de pesquisa 69 

junto à categoria. A diretoria se comprometeu, seguindo sugestão das/os conselheiras/os: 70 

(1) fazer divulgação nos canais da Adufes sobre o que é, como atua e o volume de 71 

atendimentos realizados pelo jurídico; (2) avaliar a realização de uma live sobre questões 72 

jurídicas. 2.5 Regimento do Conselho de Representantes. RETIRADO DE PAUTA devido 73 

à extensão da reunião para ser melhor discutido em próxima reunião. Nada mais havendo a 74 

ser tratado, a Presidenta deu por encerrada a reunião, e eu, Luciana Pimentel R. G. 75 

Soares, 1ª secretária do Conselho de Representantes, lavrei a presente ata, que depois de 76 

lida e aprovada será assinada por mim e pela presidenta. 77 

 78 

Vitória, 10 de fevereiro de 2021. 79 

 80 

    81 
 82 

Ana Carolina Galvão    Luciana Pimentel R. G. Soares 83 

Presidenta     1ª Secretária do Conselho de Representantes 84 


