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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE REPRESENTANTES DA ADUFES
REALIZADA NO DIA 05 DE ABRIL DE 2021 ÀS 15H, ONLINE, DEVIDO À PANDEMIA DO
NOVO CORONAVÍRUS.
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Aos cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, foi realizada a reunião do
Conselho de Representantes da ADUFES, iniciando às quinze horas, presidida pela
professora Ana Carolina Galvão, presidenta da Adufes, com a presença das/os seguintes
conselheiras/os: Alexandre Cunha (CCS), Ana Claudia H. Meira (CCAE), Antonio Carlos
Amador Gil (CCHN), Éder Carlos Moreira (CCENS), Gaspar Paz (CAr), José Antonio da
Rocha Pinto (CCE), Luciana Pimentel R. G. Soares (CE), Luciano Novaes Vidon (CCHN),
Odilea Dessaune (CE), Ricardo Roberto Behr (CCJE), Rita de Cassia Duarte Lima
(suplente, CCS). Justificaram ausência: Ana Lucia C. Heckert (CCHN), Edna Oliveira (CE),
Edson de Paula Ferreira (CT), Maria Claudia S. Boeres (CT), Maria Elizabeth Barros e
Barros (CCHN), Monica Bianco (CCJE), Myriam Salomão (CAr). A presidenta da Adufes
deu início à reunião e a plenária registrou pesar pelo falecimento do analista de sistemas do
Andes-SN, vítima da Covid-19, Marcos de Souza, funcionário sempre muito atencioso e
solícito. 1) INFORME: a presidenta da Adufes deu o seguinte informe: 1.1 Reunião com a
Reitoria. Foi agendada com a Chefia de Gabinete, em dezoito de março, uma reunião com
a Reitoria, para o dia sete de abril, às quatorze horas. A professora Ana Carolina destacou a
importância da presença das/os conselheiras/os e ressaltou que até o momento a reunião
não consta na agenda divulgada semanalmente pela Reitoria, bem como o ofício com a
pauta, encaminhado em vinte e nove de março, também não foi respondido. 2) PAUTA: 2.1
Aprovação da ata da reunião do Conselho de Representantes (CR), de doze de março de
dois mil e vinte e um; 2.2 Plano de ação do Conselho de Representantes para 2021; 2.3
Utilização de recursos próprios da Adufes para aquisição de imóvel fora do campus da
universidade (solicitação do Conselheiro Ricardo Behr). 2.1 Ata da reunião do Conselho
de Representantes, de doze de março de dois mil e vinte e um. APROVADA POR
UNANIMIDADE. 2.2 Plano de ação do Conselho de Representantes para 2021. A
presidenta da Adufes apresentou as seguintes propostas da diretoria para apreciação: a)
realizar reuniões setoriais por Centro/Campus, sendo pelo menos 2 reuniões por
Centro/Campus no ano, podendo essa organização contemplar mais de um Centro na
mesma reunião setorial; O Conselheiro Antonio Carlos Amador Gil (CCHN), destacou,
ainda, a importância de que estas reuniões setoriais tratem, muito em breve, das condições
de trabalho presencial, que já precisam estar sendo providenciadas, mesmo que o retorno
seguro ainda não tenha data marcada. Sobre esta observação, a presidenta da Adufes
informou que é um dos itens previstos para ser discutido com a Reitoria na reunião
agendada para dia sete de abril, conforme informado no início da reunião; b) comissão de
Saúde da Ufes – participar da construção de documento a ser encaminhado à Reitoria; c)
apreciar alterações no Regimento da Adufes e estabelecer quórum para sua aprovação em
Assembleia, conforme determina o Parágrafo Único do Art. 58 do Regimento. O Conselheiro
Antonio Carlos Amador Gil (CCHN), apresentou proposta dialogada com Conselheira Maria
Elizabeth Barros e Barros (CCHN), de criação de um canal de comunicação direto da base
com as/os Conselheiras/os, por meio do site da Adufes e, após compatibilização das
sugestões, ficou decidido acrescentar o Conselho de Representantes na aba “Fale conosco”
entre as opções de direcionamento das mensagens. As/os docentes poderão selecionar o
CR de forma geral e, nesse caso, o e-mail será enviado a todas/os as/os conselheiras/os e
Secretaria da Adufes. Numa segunda possibilidade, as/os professoras/es poderão
selecionar o Centro de Ensino para o qual desejam enviar a mensagem, que será recebida
pelas/os conselheiras/os do respectivo Centro. APROVADO POR UNANIMIDADE. 2.3
Utilização de recursos próprios da Adufes para aquisição de imóvel fora
do campus da universidade (solicitação do Conselheiro Ricardo Behr). Dado o
adiantado do horário da reunião, a presidenta da Adufes consultou a plenária sobre a
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continuidade da reunião ou uma reunião extraordinária no próximo mês, exclusivamente
para debater o ponto. O Conselheiro Ricardo Behr concordou e também as/os
conselheiras/os presentes. A reunião ficou agendada para o dia seis de maio, às dezessete
horas. APROVADO POR UNANIMIDADE. Nada mais havendo a ser tratado, a Presidenta
deu por encerrada a reunião, e eu, Luciana Pimentel R. G. Soares, 1ª secretária do
Conselho de Representantes, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada será
assinada por mim e pela presidenta.
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Vitória, 06 de abril de 2021
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Ana Carolina Galvão
Presidenta

Luciana Pimentel R. G. Soares
1ª Secretária do Conselho de Representantes

