
 

 

 

Relatório de Atividades 2021 

Gestão Propositiva e Plural (biênio 2019-2021) 

Período de execução – novembro de 2020 a outubro de 2021 

 

1. Atuação nacional e articulação local 

1.1- Andes-SN: a diretoria da Adufes participou de todas as reuniões 
dos setores que foram convocadas, enviou os informes solicitados 
e atendeu às demandas apresentadas pela direção nacional. 
Viabilizou a participação da base e participou de todos os 
CONADs extraordinários convocados. Além disso, viabilizou a 
retransmissão de lives do Andes-SN e participou de algumas 
delas, a convite. 
 

1.2- Grupos de Trabalho: buscamos integrar os grupos de trabalho 
nas ações do sindicato a exemplo dos chamados para elaboração 
das publicações do sindicato, participação na Comissão de 
acompanhamento ao trabalho/ensino remoto (a partir de 
setembro/2020), comissão para concurso de fotografias para 
agenda 2022, além de reuniões dos GTs que quiseram realizá-
las. Os membros da diretoria atuam nos GTs. 
 

2. Atuação intrainstitucional 

2.1- Administração Central: até o momento a Adufes abriu 26 
solicitações dirigidas à Administração Central da Ufes. Foram 
pedidos dirigidos aos Conselhos Superiores, Reitoria e Pró-
Reitorias, tratando dos direitos trabalhistas da categoria, além de 
outros temas de interesse de toda a comunidade acadêmica, 
como a transmissão das sessões dos Conselhos Superiores, 
calendário acadêmico, ressarcimento de despesas do trabalho 
remoto, avanço para Fase 3 do Plano de Contingência da Ufes, 
entre outros.  
 

2.2- Até o momento a diretoria da Adufes participou de forma virtual de 
70 (setenta) reuniões de departamentos, colegiados, conselhos 
departamentais e fóruns para dar informações e dialogar com a 
categoria.  
Além disso, sempre que necessário, dialoga com membros 
representantes docentes do Conselho Universitário e demais 
segmentos visando garantir as condições de vida, trabalho e 
educação da comunidade acadêmica. 

  

2.3- Comissão da Adufes de acompanhamento ao trabalho/ensino 
remoto: organizada a partir da implantação do Earte, objetiva 
organizar ações de ordem jurídica, saúde docente (física e 
psicológica), infraestrutura etc., em articulação com os GTs do 
sindicato, Conselho de Representantes e a base em geral. Iniciou 



 

as atividades em setembro de 2020. Em 2021, a Comissão 
realizou reuniões para planejamento, acompanhamento e análise 
dos resultados da pesquisa “Percepções sobre o Trabalho/Ensino 
Remoto e saúde na Pandemia”. 
 

2.4- Pesquisa “Percepções sobre o Trabalho/Ensino Remoto e saúde 
na Pandemia”. Pela primeira vez a entidade realizou uma 
pesquisa sobre condições de trabalho, saúde e questões 
pedagógicas, durante o trabalho remoto. Obteve expressiva 
participação da categoria, com 642 docentes em exercício e 120 
aposentadas/os. Os resultados permitem subsidiar reivindicações 
e novas ações do sindicato.  
Após iniciar a divulgação dos resultados completos da pesquisa 
com docentes em exercício1, os Centros de Ensino começaram a 
solicitar os dados desmembrados por unidade. Dessa forma, a 
diretoria da Adufes encaminhou ofício às direções dos Centros se 
colocando à disposição para a apresentação dos principais 
resultados da unidade. Apenas o Centro de Artes não respondeu 
ao ofício. A reunião no Centro de Ciências da Saúde está 
agendada para o dia 7 de outubro (após fechamento deste 
relatório). Em todos os outros Centros a apresentação foi 
realizada em espaço escolhido pelo Centro2.  

 

2.5- Publicações: objetivando garantir o registro histórico do trabalho 
da/na Ufes durante a pandemia, a Adufes já publicou dois 
materiais: “Trabalho remoto na Ufes: caderno 1” (novembro de 
2020)3 e “Trabalho remoto na Ufes - caderno 2: Percepções sobre 
o Trabalho/Ensino Remoto e saúde na Pandemia” (agosto de 
2021)4. O segundo caderno apresenta os dados completos da 
pesquisa realizada com docentes em exercício consubstanciado 
por análises realizadas pelas/os integrantes da Comissão da 
Adufes de Acompanhamento ao Trabalho/Ensino Remoto. Está 
em elaboração uma terceira publicação, com dados da pesquisa 
com aposentadas/os e desdobramentos de discussão sobre 
gênero e raça e a utilização de plataformas privadas na 
universidade. 
 

2.6- Plano Sanitário e Educacional: a Adufes elaborou uma proposta 
de Plano Sanitário e Educacional5, aprovada no Conselho de 
Representantes e em Assembleia (agosto/2021), como 
contribuição do sindicato, à época, ao debate sobre o avanço 

                                                
1 Os resultados da pesquisa com aposentadas/os estão em diagramação para uma nova 
publicação.  
2 Fóruns, conselhos departamentais, reuniões abertas etc. 
3 Disponível em: https://wp.adufes.org.br/wp-content/uploads/Adufes-Caderno1-Trabalho-Remoto-
na-Ufes.pdf  
4 Disponível em: https://wp.adufes.org.br/wp-content/uploads/Adufes-Caderno-2-Percepcoes-sobre-
o-TrabalhoEnsino-Remoto-e-saude-na-Pandemia.pdf  
5 Confira: https://wp.adufes.org.br/wp-content/uploads/Proposta-de-Plano-Sanitario-e-Educacional-
1.pdf  



 

para a Fase 3 do Plano de Contingência da Ufes. A proposta foi 
construída a partir do acúmulo de debates realizados nas 
reuniões setoriais, departamentais e indicações de documentos 
do Andes-SN. Contudo, o Plano mantém sua atualidade, uma vez 
que as diversas demandas colocadas nos três eixos do 
documento não estão em andamento por parte da universidade. 
 

2.7- A Adufes se empenhou na divulgação da eleição de 
representantes docentes no Conselho Universitário. Foi aberto 
espaço para divulgação nas redes sociais da Adufes, além da 
realização de um debate com as chapas e um número especial do 
informativo “Fique por Dentro”, sobre as eleições6. 
 

3. Órgãos da Adufes 

Conforme Art. 13 do Regimento da Adufes, são órgãos da entidade: I – 
Assembleia Geral; II – Conselho de Representantes; III – Diretoria; IV – Conselho 
Fiscal. 

 

3.1- Assembleias: até o momento, a Adufes realizou 7 Assembleias, 
com todas as atas devidamente publicadas no site da entidade.   
 

3.2- Conselho de Representantes (CR): realizou 3 (três) reuniões 
ordinárias, outras três extraordinárias. Aprovou seu regimento 
interno em março de 2021 e seu Plano de Ação para 2021 no 
mês de abril. Definiu representantes para acompanharem a 
diretoria em reuniões com a Reitoria e também aprovou a 
proposta de Plano Sanitário e Educacional da Adufes, 
posteriormente aprovado em Assembleia Geral da categoria. 
Deliberou ainda sobre as doações para ações de solidariedade da 
Adufes, conforme exposto no item 6 deste relatório.  
Além das reuniões do CR, conforme previsto no Art. 24 do 
Regimento Interno da Adufes, “Os membros do Conselho de 
Representantes deverão promover, sistematicamente, Reuniões 
Setoriais dos sindicalizados vinculados aos Centros que 
representam, visando subsidiar a Assembleia Geral, estabelecer 
troca de informações e debater os problemas específicos 
associados à atividade docente”. Em consonância com esta 
previsão, o CR estabeleceu a realização de reuniões setoriais em 
seu plano de ação e a Diretoria participou de reuniões dessa 
natureza nos seguintes Centros de Ensino:  

CENTRO DE ARTES 

CIÊNCIAS AGRÁRIAS E ENGENHARIA – ALEGRE 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS, NATURAIS E DA SAÚDE – 
ALEGRE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS 
                                                
6 Confira: https://wp.adufes.org.br/wp-content/uploads/2021/04/20210412-Fpd-Edicao-Especial-
Eleicao-de-Representantes-Docentes-para-o-Conselho-Universitario.pdf  



 

CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E ECONÔMICAS 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E NATURAIS 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

CENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE DO ES – SÃO MATEUS 

 

3.3- Conselho Fiscal (CF): todas as solicitações do CF foram 
atendidas para garantir a transparência da gestão e viabilizar a 
fiscalização de competência do Conselho Fiscal. 

 

4. Administração e transparência 

4.1- Atas: estão publicadas no site7 atas de todas as assembleias 
realizadas em 2021, bem como as atas de todas as onze reuniões 
da diretoria, realizadas no referido período de execução, 
mantendo atualização frequente.  

 

4.2- Previsão orçamentária8: apresentada e aprovada em Assembleia 
realizada em 19 de março de 2021.  

 
4.3- Balancetes financeiros: todos os balancetes estão no site9 

atualizados mês a mês e imediatamente publicados conforme 
finalização do escritório de contabilidade. 

 

4.4- Recursos humanos: a diretoria tem buscado atender as 
demandas específicas das/os funcionárias/os no que se refere às 
condições de trabalho, em especial em contexto remoto; criou 
protocolos de atendimento a diversas questões administrativas; 
negociou com o Sindicato dos Trabalhadores em Entidades 
Sindicais do Estado do Espírito Santo (Sinteses) o Acordo 
Coletivo de Trabalho para o ano de 2021 conforme data base da 
categoria; está fazendo levantamento de interesses das/os 
funcionárias/os por cursos de formação; realizará avaliação 
das/os trabalhadoras/es com base no modelo gentilmente cedido 
pelo Andes-SN. 
 

5. Política interinstitucional - pautas de luta em articulação como 
segmentos da UFES, movimentos populares, sindicatos, fóruns 

 

5.1- Reforma Administrativa: ação central nas lutas do sindicato no 
último período, de forma articulada a outras entidades, em 
especial o Movimento em Defesa de Direitos e Serviço Público de 
Qualidade, no qual a Adufes atua compondo sua coordenação. 

                                                
7 Disponível em: http://wp.adufes.org.br/atas/ 
8 Disponível em: https://wp.adufes.org.br/wp-
content/uploads/2021/04/Aprovada_Proposta_orcamentaria_Adufes_2021.pdf  
9 Disponível em: http://wp.adufes.org.br/balancetes/ 



 

Além disso, diversos materiais têm sido sistematicamente 
publicados em nossos canais de comunicação e, desde o final de 
setembro, a base e a diretoria tem participado da Jornada de 
Lutas contra a PEC 32, que semanalmente reúne diferentes 
entidades do serviço público para Brasília10.  
 

5.2- A Adufes é membro dos seguintes movimentos/fóruns, atuando 
diretamente na organização de atividades, intervenções e 
campanhas diversas: (1) Fórum Capixaba de Lutas Sociais, (2) 
Movimento em Defesa de Direitos e Serviço Público de 
Qualidade; (3) Fórum Estadual de Educação (assento).  
 

5.3- Participação nos seguintes eventos (presenciais ou virtuais): (1) 
Dia Internacional da Mulher; (2) Grito dos Excluídos 2021; (3) 
Todas as plenárias do Movimento em Defesa de Direitos e 
Serviço Público de Qualidade; (4) Dia Nacional de Luta contra o 
PL 5.595/2020; (5) todas as manifestações contra o retorno das 
aulas presenciais na Educação Básica; (6) todos os atos “Fora, 
Bolsonaro e Fora, Mourão”; (7) manifestação contra a visita de 
Bolsonaro ao Espírito Santo.    

 

5.4- Fórum Estadual de Educação (FEE): a Adufes tem assento no 
FEE, compareceu a todas as reuniões convocadas, participou 
com entidades componentes do FEE e entidades de base da 
educação básica da luta contra o retorno das aulas presenciais. 

 

5.5- Outdoors: aprovada em assembleia, a participação da Adufes na 
campanha “O Senhor da Morte chefiando o País – Fora, 
Bolsonaro!” se deu junto com outras entidades (CSP-Conlutas 
Espírito Santo, CUT Espírito Santo, Fenajud, Fenasps Sinasefe-
Ifes, Sindprev-ES, Sindsmuvi e Sintufes). A campanha é iniciativa 
nacional e no Espírito Santo foram instaladas vinte placas em 
todo o estado. O objetivo da campanha foi denunciar a política 
genocida do governo federal, além de defender a liberdade 
sindical e exigir vacina para todas e todos. Os outdoors foram 
instalados na semana da visita de Bolsonaro ao ES. 
 

6. Intervenções junto a comunidades vulneráveis 

Com análise e aprovação do Conselho de Representantes11, a Adufes abriu a 
segunda edição do “Edital Luzimar Luciano de apoio às ações de solidariedade em 
virtude da Covid-19”, para realização da quarta etapa de doações para 
solidariedade à população que enfrenta dificuldades durante a pandemia (perda de 
emprego, renda, redução de ganho mensal, aumento do custo de vida etc.). A 
quarta etapa está em processo de finalização e as ações que receberam apoio 
estão sendo divulgadas pela Adufes, de modo a incentivar outras contribuições12. 

                                                
10 Até a data de fechamento deste relatório, são 4 (quatro semanas) seguidas de vigília na capital 
federal. 
11 Confira: https://wp.adufes.org.br/wp-content/uploads/Ata-CR-06-05-21.pdf  
12 Confira: Em meio à pandemia, Adufes apoia projetos solidários:  
 https://wp.adufes.org.br/2021/08/em-meio-a-pandemia-adufes-apoia-projetos-solidarios/  



 

 

7. Movimento Vida de Servidor13 (em andamento) 

Iniciado em 2020, o Movimento continua em 2021 com a participação das 
seguintes entidades: Adufes, Sinasefe-Ifes, Sindprev-ES, Sintufes, Sindifiscal-ES. 
Objetiva valorizar os serviços e as/os servidoras/es públicos. Divulga materiais que 
contêm informações sobre as dificuldades que as/os servidoras/es enfrentam, 
dados sobre os impactos do trabalho das/os servidoras/es na sociedade e, em 
especial, trata da Reforma Administrativa. 

O último relatório apresentado registra: “Movimento #VidaDeServidor já exibiu 
seus conteúdos mais de 1,2 milhão de vezes nas redes sociais em 2021”14. 

 

8. Cultura e Arte 

As seguintes atividades foram realizadas ou estão previstas:  

8.1- Concurso de fotografia para agenda 2022 (em andamento).  
  

8.2- Encontros Culturais Adufes - programação cultural em 
planejamento para execução nos meses de outubro, novembro de 
dezembro de 2021, pautando política cultural, cinema, música e 
literatura. 

 
8.3- Centenário de Paulo Freire: ciclo de lives realizado entre julho e 

setembro de 2021 e envio de livro “A História do menino que lia o 
mundo”, de Carlos Rodrigues Brandão.  
 

8.4- Evento artístico-cultural em 15 de outubro de 2021, Dia das/os 
Professoras/es, com participação de docentes em exercício e 
aposentados.  

 
8.5- Espaço “Fala, Docente!” para livre manifestação da categoria, por 

meio de textos de diversos gêneros: contos, poemas, ensaios, 
artigos.  
 

8.6- Divulgação cultural esporádica de eventos por meio dos canais do 
sindicato – sistematização da “Divulgação Cultural Adufes” em 
planejamento.  
 

9. Comunicação 

9.1- A comunicação da Adufes vem se ampliando e qualificando em 
especial nas redes sociais, com aumento de seguidores, curtidas 
e/ou engajamento em todos os canais (Instagram, Facebook, 
Twitter, Youtube e Whatsapp). Assim temos dado maior 

                                                                                                                                                
Ações de solidariedade da Adufes alcançam projetos da Rede AfirmAção em toda a Grande Vitória: 
https://wp.adufes.org.br/2021/10/acoes-de-solidariedade-da-adufes-alcancam-projetos-da-rede-
afirmacao-em-toda-a-grande-vitoria/  
13 Site do movimento: https://vidadeservidor.com.br/  
14 Confira: https://wp.adufes.org.br/2021/07/movimento-vidadeservidor-ja-exibiu-seus-conteudos-
mais-de-12-milhao-de-vezes-nas-redes-sociais-em-2021/  



 

dinamicidade comunicacional entre a base e a diretoria e 
incrementado a incidência da base na comunicação do sindicato. 
Todas as transmissões ao vivo e assembleias tem acessibilidade 
em LIBRAS. 
 

9.2- O informativo “Fique por Dentro” teve três edições no último 
período (março, abril e agosto de 2021), sendo duas delas 
edições especiais, sobre a Assessoria Jurídica da Adufes e 
eleição dos representantes docentes no Conselho Universitário. 

 
9.3- “Adufes nos centros, onde a Ufes é feita”: a websérie15 destaca 

relevância do trabalho da universidade no ensino, na pesquisa e 
na extensão. Até o momento foram lançados 8 (oito) episódios, 
que já alcançaram mais de 98 mil pessoas.  
 

9.4- Lives: realizamos até o momento 8 (oito) transmissões ao vivo. 
Abordaram a Reforma Administrativa, o centenário de Paulo 
Freire, a situação da educação básica e a representação docente 
no Conselho Universitário (debate entre as chapas). Dados 
detalhados sobre as lives estão no ANEXO 1. 

 
9.5- Campanha “Adufes forte, categoria valorizada”: campanha de 

valorização da entidade, da luta e da filiação sindical, iniciada no 
início de setembro de 2021. O objetivo é destacara importância 
dos sindicatos para uma sociedade que se quer livre, justa, 
democrática e plural. Buscamos mostrar a importância da Adufes 
para a categoria, para a comunidade universitária e para a 
população. Deseja-se, como resultado, mais participação de 
filiadas/os na entidade, seja trazendo novas/os docentes para a 
associação, seja revigorando aqueles que já são filiados, para as 
lutas que a Adufes realiza. 
 

9.6- Contratação de pacote de serviços de empresa de comunicação 
para atender às demandas de produção, postagens, 
impulsionamento de conteúdos e acompanhamento de sua 
repercussão. 

 
9.7- Reestruturação do armazenamento de informações do sindicato e 

atualização das rotinas de registro, organização e manutenção da 
base de dados da entidade. 

 
9.8- Desempenho geral dos canais de comunicação da Adufes16 

Site  

 296 publicações. 
Instagram 

 Seguidores: 1.514. 
Facebook 

                                                
15 Confira a playlist completa: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_-
MJsoKb0BwIF5VuT_SshnB3_MfKQQ2s  
16 Período de 23/11/2020 (relatório anterior) a 05/10/2021. 



 

 Seguidores: 4.402. 
 Curtidas: 4.145. 
Whatsapp  

 Inscritos na lista de transmissão: 1.339. 
Youtube 

 Inscritos: 1720  
Twitter  

 Seguidores: 380. 
 

10. Jurídico 

A Assessoria Jurídica permanece atuante, realizando atendimentos individuais, 
respondendo consultas da diretoria e dando andamento a processos coletivos, 
como a solicitação de ressarcimento de despesas do trabalho remoto e 
acompanhamento à negociação com a Unimed. 

  

10.1- A partir de janeiro de 2021, a Adufes passou a disponibilizar em 
seu site o boletim “Jurídico Responde”, com o objetivo de facilitar 
o acesso as informações de interesse da categoria relacionadas 
diretamente ao setor jurídico do sindicato. Já foram publicados 6 
(seis boletins)17.  
 

10.2- Em agosto de 2021 foi publicada edição especial do informativo 
“Fique por Dentro” sobre a Assessoria Jurídica da Adufes18.  

 
10.3- A mais recente conquista trata de ação judicial proposta pelo 

sindicato em 2011, visando impedir o desconto de contribuição 
previdenciária sobre o terço constitucional de férias recebido 
pelas/os Docentes à época associadas/os. Os pedidos foram 
julgados procedentes em todas as instâncias. Restando definida a 
discussão de mérito, sem possibilidade de novos recursos, em 
maio de 2021 a Assessoria Jurídica iniciou o recebimento de 
documentação para cumprimento da sentença.  
 

11. Unimed 

A Adufes acompanha caso a caso as demandas das/os sindicalizados, tratando de 
questões de débitos, boletos e outros assuntos ligados ao plano de saúde. Além 
disso, a Comissão de acompanhamento às negociações com a Unimed - eleita em 
Assembleia, juntamente com a Diretoria, conquistou o reajuste anual de 1%, 
quando a operadora havia sugerido de 2,04%. 

  

                                                
17 https://wp.adufes.org.br/juridico-responde/  
18 https://wp.adufes.org.br/2021/08/edicao-especial-do-fique-por-dentro-destaca-a-atuacao-da-
assessoria-juridica-da-adufes/  



 

ANEXO 1 

Transmissões ao vivo (lives)19 

1. 03/12/20 – Conselhos Superiores da Ufes debatem Reforma 
Administrativa. 
https://www.youtube.com/watch?v=zuzO_QwkN7s&t=7737s  

2. 24/03/21 – PEC 32- Reforma Administrativa: o fim do Serviço 
Público. https://www.youtube.com/watch?v=28h-6VywAPs&t=4s  

3. 31/03/21 – Desafios da docência e o abandono na educação 
básica. https://www.youtube.com/watch?v=Xpajn7iA2oQ&t=14s  

4. 14/04/21 – Debate entre as chapas que disputam vaga no 
Conselho Universitário (Consuni) da Ufes. 
https://www.youtube.com/watch?v=noIaVz4K4WU  

5. 27/04/21 – O que você vai perder com a Reforma Administrativa 
(PEC 32)? 
https://www.youtube.com/watch?v=pdKcV9EXtd0&t=23s  

6. 16/07/21 – “Conversas sobre Paulo Freire: Comemoração do 
Centenário do Patrono da Educação Brasileira”. Live 1: 
“Educação Transformadora e Conjuntura Atual” (Luiza Erundina – 
PSOL). 
https://www.youtube.com/watch?v=JytiX4gDwZQ&list=PL_-
MJsoKb0BxG_sKM15Rv8t03vyPuTiky&index=2  

7. 23/08/21 – “Conversas sobre Paulo Freire: Comemoração do 
Centenário do Patrono da Educação Brasileira”. Live 2: “Das 
andarilhagens Paulo Freire: contribuições para pensar práxis dos 
movimentos populares/ sindicais” (Edna Oliveira/Ufes, Maria 
Margarida Machado/UFG e Maria Luiza Pinho Pereira/UnB). 
https://www.youtube.com/watch?v=1Z2qhokxscU&list=PL_-
MJsoKb0BxG_sKM15Rv8t03vyPuTiky 

8. 29/09/21 – “Conversas sobre Paulo Freire: Comemoração do 
Centenário do Patrono da Educação Brasileira”. Live 3: 
“Pedagogias contra-hegemônicas e a luta pela educação pública” 
(Dermeval Saviani/Unicamp, José Claudinei Lombardi/Unicamp e 
Newton Duarte (Unesp/Araraquara). 
https://www.youtube.com/watch?v=6MpoQ2jBdq4&list=PL_-
MJsoKb0BxG_sKM15Rv8t03vyPuTiky&index=3  

 

 

 

  

                                                
19 Período de 23/11/2020 (relatório anterior) a 05/10/2021. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


