
 
 
 
 
 

Ofício 032/Adufes/2021  

 

Vitória, 28 de julho de 2021. 

Ao Presidente do Conselho Universitário. 

Prof. Dr. Paulo Sérgio de Paula Vargas 

Assunto: Transmissão das Sessões dos Conselhos Superiores  

 

Senhor reitor, 

Desde agosto de 2020 (documento avulso 23068.033382/2020-21), reiterado pela Adufes 

em novembro de 2020 (Ofício 54/Adufes, item 8, documento avulso 23068.050402/2020-

28), o sindicato vem solicitando providências em relação à transmissão das sessões. O 

retorno dado pela reitoria nessas ocasiões foi, sumariamente: “Esse protocolo [direitos, 

proteção legal dos conselheiros e dos conteúdos das sessões] será elaborado e 

apresentado aos Conselhos Superiores para aprovação num momento próximo 

oportuno”. 

Em maio de 2021 (documento avulso 23068.028071/2021-21), novamente, foram 

solicitadas providências para que fosse encaminhado ao Conselho Universitário em 

caráter de urgência. 

Em julho de 2021, no mesmo protocolado, “O Gabinete da Reitoria informa que está 

sendo constituída uma Comissão para elaborar instruções normativas necessárias para 

regulamentar a transmissão ao vivo das sessões dos conselhos superiores da Ufes, 

conforme Ofícios de números 225 a 229, expedidos pelo Gabinete da Reitoria, em 02 de 

junho de 2021 aos seguintes setores: Conselho Universitário (CLN), Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão (CPD), Secretaria dos Órgãos Colegiados Superiores 

(SOCS), Ouvidoria e Superintendência de Tecnologia da Informação (STI). 

Considerando: 

 A Res. nº 52/2016-Consuni, que fez constar no Art. 25 do Regimento Interno do 

Conselho Universitário a transmissão ao vivo pela internet e a Resolução nº 

37/2016 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe), que igualmente 

prevê a transmissão das sessões; 

 Que a Ufes já realiza transmissões ao vivo, a exemplo de:  



 
 
 
 
 

 Sessão online conjunta dos Conselhos Superiores "Orçamento 2021: 

Cortes ameaçam o funcionamento da Ufes" (disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=yELCbY0nIq0&t=20s);   

 Sessão online conjunta dos Conselhos Superiores para debater os 

Impactos da Reforma Administrativa nas Instituições Federais de 

Ensino Superior (disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=T_VGgqi_bUo); 

 PDI 2021/2030 - A Ufes que queremos (disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=pxrZNcImklU). 

 

Vimos, mais uma vez, solicitar que sejam tomadas providências para implantação 

imediata da transmissão das Sessões dos Conselhos Superiores, uma vez que existe 

autorização legal, regimental e possibilidade técnica (já praticada) de sua efetivação. A 

impraticabilidade de acompanhamento das Sessões por parte da comunidade 

universitária acaba por afrontar os princípios da transparência e da publicidade dos 

atos da Administração, uma vez que inviabiliza o controle social sobre os assuntos de 

interesse de estudantes, técnicas/os e docentes. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Ana Carolina Galvão 

Presidenta da Adufes 
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