
 

 

 

 
Ofício 40/Adufes/2021 

 

Vitória, 20 de outubro de 2021. 

 

À 

Pró-Reitora de Gestão de Pessoas 

Srª Josiana Binda 

  

Prezada Senhora, 

  

Assim como o Sintufes manifestou em resposta ao e-mail encaminhado com a proposta de 

alteração da Resolução 37/2020, estamos surpresos com a minuta recebida, pois o que foi discutido 

na reunião de 5 de outubro foi de atualização apenas nos incisos sobre coabitação, lactantes e a 

situação de mães/pais com crianças em idade escolar.  

 

Foi dito, inclusive, tanto pela Adufes como pelo Sintufes, que as atualizações promovidas na 

Resolução 37/2020 não poderiam implicar alteração da decisão do Conselho Universitário sobre a 

Fase 3. 

 

Também foi destacado que a Instrução Normativa nº 90 apenas torna “elegíveis” para retorno ao 

trabalho presencial dos servidores e empregados públicos e que de modo algum supera a 

autonomia universitária e as decisões tomadas pelos conselhos superiores, como é o caso da 

Fase 3. E a proposta ora apresentada por esta Pró-reitoria fere completamente a decisão 

soberana do Conselho Universitário, tomada em 3 de setembro de 2021, após mais de 10 horas 

de discussões.  

 

Também nos espanta que a Progep encaminhe o documento sem mencionar o agendamento de 

reunião do Conselho Universitário para sexta, 22. São várias as implicações: 

1) A reunião do Conselho Universitário ocorrerá em dia e horário fora de sua rotina, o que 

dificulta a participação das/os conselheiras/os; 

2) A reunião se realiza em meio ao recesso mínimo de 12 dias para as/os docentes, fazendo 

com que diversas/os conselheiras/os possam participar da sessão; 

3) Até o momento (20/10, 17h47), não está disponível a pauta do Conselho Universitário de 

tal reunião; 

4) Como sabemos, as sessões continuam não sendo transmitidas, razão pela qual não é 

possível fazer nenhum tipo de acompanhamento sobre as deliberações; 

5) Pelo que pudemos apurar, as/os diretoras/es de centro sequer foram consultadas/os para 

que pudessem dialogar com suas comunidades acadêmicas; 

6) O diálogo nos centros de ensino, nesse momento, devido ao pouco prazo e pelo período 

de recesso, está dificultado. 

 

Além disso, nos causa indignação que o texto da mensagem da Senhora Pró-Reitora assinale que 

“eventuais sugestões de alteração sejam encaminhadas diretamente aos Conselhos Superiores”, pois 

não foi isso que foi acordado na reunião com as entidades.  

 

A Reitoria sugeriu a composição de uma comissão para análise, mas Adufes e Sintufes indicaram 

que a Administração Central apresentasse a proposta de alteração da Resolução e enviasse às 



 

 

 

 
entidades para discussão com suas bases e retorno à Reitoria. Nesse sentido, da data do envio 

do texto a nós à data da sessão (não informada) do Conselho Universitário é impossível fazer uma 

análise e discussão apropriada com a categoria. O debate e o diálogo são práticas fundamentais à 

nossa atuação sindical. Respeitamos profundamente os espaços democráticos, legítimos e a escuta 

efetiva não é algo de menor importância.  

 

 

Assim, é inadmissível que a Administração Central inicie um diálogo e depois tome outros 

encaminhamentos, razão pela qual: 

a) A alteração da Resolução 37/2020 deve ser retirada da pauta (ainda não divulgada na 

página da universidade) da sessão de 22/10; 

b) É preciso agendar uma nova reunião com as entidades para debater aquilo que os 

segmentos tiverem de proposição, com o devido tempo de encaminhamento; 

c) É imperioso que a Administração Central faça a escuta efetiva de sua comunidade, 

permitindo prazos razoáveis para que os centros de ensino discutam e se manifestem.  

 

Lembramos que o mesmo equívoco de discussão apressada e em período de férias ocorreu por 

ocasião da aprovação do Earte, conforme a Adufes denunciou à época, inclusive1. Esperamos que a 

memória, o compromisso ético-político e a seriedade com o respeito às decisões da universidade 

estejam em primeiro lugar e assim aguardamos que a Reitoria (ou a Progep) providencie um 

calendário para dar seguimento ao que foi iniciado em 5 de outubro. 

 

Com nossos cumprimentos, 

 

 

 

 
Ana Carolina Galvão 

Presidenta 

Adufes S.Sind.- ANDES/SN 

                                                 
1 https://wp.adufes.org.br/2020/08/centros-criticam-falta-de-amplo-debate-sobre-ensino-remoto-na-ufes/  

https://wp.adufes.org.br/2020/08/centros-criticam-falta-de-amplo-debate-sobre-ensino-remoto-na-ufes/

