
 
 
 
 
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE REPRESENTANTES 1 

DA ADUFES REALIZADA NO DIA 13 DE MAIO DE 2022, ÀS 9H. 2 

Aos treze dias do ano de dois mil e vinte e dois, às 9h, excepcionalmente em sala 3 
virtual, realizou-se primeira reunião ordinária do Conselho de Representantes da 4 
Adufes, presidida pela Profª Junia Claudia Santana de Mattos Zaidan, com as 5 
presenças das/dos seguintes conselheiras/os: André Malverdes (CCJE), Deborah 6 
Rosenfeld (Car), Denise Meyrelles (CE), Dulcinea Rosemberg (CCJE), Edna Oliveira 7 
(CE), Fábio Júlio Valentim (CCE), Ivone Martins de Oliveira (CE), Luís Fernando 8 
Bulhões (CCHN), Luis Irapoan Jucá da Silva (CEFD), Luzia Zorzal (CCJE), Maria 9 
Aparecida Carvalho (CCS), Maria Elizabeth Barros (CCHN), Monica Bianco (CCJE), 10 
Neusa Balbina de Souza (CCJE), Priscila Chaves (CE), Raisa Arruda Martins (CCAE). 11 
Havendo quórum, deu-se início à reunião. INFORMES: 1- Reunião setorial no CCJE. 12 
A presidenta da Adufes informou que a reunião setorial referida foi realizada em 12 de 13 
maio do corrente ano, às 16h, atendendo a demandas das/dos conselheiras/os do 14 
CCJE à diretoria da Adufes, em razão de pautas consideradas urgentes. Foi feito 15 
contato com a direção do Centro via ofício e também conversa. Na reunião referida 16 
foram levantadas e discutidas as questões que a categoria docente do CCJE 17 
considera urgentes, diante das quais concluiu-se por seu encaminhamento junto à 18 
direção do Centro e, consequentemente, à Direção Central da Ufes, com o 19 
acompanhamento do CR do CCJE. 2 - AG (Assembleia Geral) da Adufes em 17 de 20 
maio, às 16h.  A Profª Júnia deu ciência sobre a realização da próxima assembleia 21 
registrando que a mesma está sendo divulgada por meio de todos os canais 22 
institucionais e redes sociais da Adufes, inclusive, por meio de faixas espalhadas pelos 23 
campi da Universidade. Ressalvou que, entre os diversos pontos em pauta na 24 
Assembleia estará a deflagração da greve do Serviço Público no dia 23 de maio de 25 
2022. A professora Deborah Rosenfeld mencionou não ter recebido a convocação por 26 
e-mail e a presidenta informou que será feita a checagem. 3 - Grupo por aplicativo 27 
de celular. Informou-se ainda que foi criado um grupo de Whatsapp para a interação 28 

do CR, com a garantia de serem mantidas as comunicações oficiais por e-mail. Depois 29 
de uma rodada de apresentações das/os conselheiras/os, iniciou-se a discussão da 30 
pauta. PAUTA: (1) Calendário de Reuniões Ordinárias. Após as indicações de 31 

algumas restrições e preferências de datas e respectivos horários por parte de 32 
algumas/alguns conselheiras/os decidiu-se por realizar uma consulta via e-mail e, 33 
chegando-se a um consenso, o calendário pactuado é de reuniões presenciais nos 34 
seguintes dias, às 10h: 07 de julho, 15 de setembro e 24 de novembro. (2) Definição 35 
de Secretárias/os do CR. Ao colocarem-se à disposição para o desempenho das 36 

funções, as professoras Dulcinea Rosemberg (CCJE) e Maria Elizabeth Barros 37 
(CCHN), que foram indicadas pelo CR como 1ª Secretária e 2ª Secretária, 38 
respectivamente. (3) Plano de Ação do CR (2022). A Presidenta esclareceu que se 39 
tratava de um documento elaborado pelo CR anterior e, em seguida, apresentou, in 40 
verbis, o “Plano de Ação para 2022, que inclui: (a) Realizar reuniões setoriais (sendo 41 
pelo menos duas durante o ano) por Centro/Campus; (b) Criar canal um de 42 
comunicação direto da base com as/os conselheiras/os por meio do site da Adufes; (c) 43 

Comissão de Saúde da Ufes - participar da construção de documento a ser 44 
encaminhado à Reitoria; (d) Apreciar alterações no Regimento da Adufes e 45 
estabelecer quórum da sua aprovação em Assembleia”. Em discussão, 46 



 
 
 
 
 

compreendendo que há consenso a respeito dos pontos (a) e (b) e (d), porém, 47 
referente ao ponto (c) com a palavra a professora Débora Rosenfeld, disse que a 48 

quantidade de comissões existentes na Adufes vêm de certo modo inviabilizando o 49 
trabalho sindical e, ao mesmo tempo, a Professora indicou haver necessidade de 50 
outros focos, como, por exemplo, a arregimentação de docentes para que haja maior 51 
adesão ao Sindicato, indicação também compartilhada pelo professor Fábio Valentim. 52 
No que se refere à Comissão de Saúde da Ufes foram feitas as seguintes 53 
considerações pela Presidenta, as quais foram corroboradas pelas conselheiras Maria 54 
Elizabeth Barros, Dulcinea Rosemberg e Mônica Bianco, a saber: a Comissão de 55 
Saúde da Ufes explicitada no Plano de ação CR não implica em sua criação pela 56 
Adufes, mas sim da interpelação e sustentação de sua necessidade junto à Direção 57 
Central da Universidade, portanto, reafirma-se a importância de sua constituição pela 58 
e na Instituição envolvendo as/os trabalhadoras/os da Ufes, uma vez que se trata de 59 
uma demanda expressa pela base em diversas ocasiões durante a gestão anterior, 60 
quais sejam: assembleias, lives, reuniões das comissões e grupos de trabalho da 61 
Adufes, e como lembrou a Presidenta, igualmente evidenciados nos  resultados da 62 
pesquisa realizada pela Adufes com as/os docentes filiadas/os em exercício e 63 
aposentadas/os da Ufes. Diante das questões evidenciadas sobre a Comissão de 64 
Saúde da Ufes, descrita no Plano de Ação do CR, as/os conselheiras/os concluíram 65 
que o assunto merece uma discussão mais aprofundada, incluindo-se uma nova 66 
redação, a partir do que a professora Beth Barros sugeriu que seja grafado como 67 
“Comissão sobre processos de trabalho e produção de saúde”. A Presidenta ressalvou 68 
que as produções bibliográficas (Cadernos da Adufes), ao abordarem o tema da 69 
Saúde dos Docentes da Ufes, venham a constituir-se como subsídio para a discussão 70 
no âmbito do CR, uma vez que decorreram de processos de diálogo, co-construção 71 
entre o CR, a diretoria Propositiva e Plural e a Comissão de Acompanhamento ao 72 
Ensino Remoto da Ufes. Para viabilizar a continuidade das discussões sobre o 73 
assunto, a professora Dulcinea Rosemberg propôs e foi aprovada à unanimidade a 74 
convocação de Reunião Extraordinária do CR para o dia 02 de junho, quinta-feira, às 75 
10h, em formato presencial, na sede do Sindicato. Nada mais havendo a ser tratado, a 76 
Presidenta deu por encerrada a reunião, e eu, Dulcinea Rosemberg, 1ª Secretária, 77 
lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada será assinada por mim e pela 78 
presidenta da Adufes. 79 
 80 
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Vitória, 30 de maio de 2022. 82 
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