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"L ATA MA,&S§ETà4ffiLHÊA §ffiRAL DA ADUFES, REALIZADA NO DIA 1O DE

*ijTUffiR$ Bffi ã*ãff, ,&S {6 htúRA§.2

3 Aos dez dlas do mês de outubro deZA22, às dezesseis horas, reuniram-se em assembleia geral

4 (AG), na sede da ADUFTS ern Goiabeiras, 62 docentes, conforme registrado no livro de

5 presenças, presiclicla pela professora JACYARA SILVA DE PAIVA, vice-presidenta da entidade.

6 Coristararn da ÂG: 1) lrosicionamento da categoria a respeito do 2e turno das eleições e ações

7 de rnobilização. Corrr apoio da Professor Luciano Vidon e da prof.a Ana Heckert a vice-

I presidenta, inicio{.i ã assernbleia por volta das 16:30h com a leitura dos informes.

9 Fosteriorrnente, a Prafa. Jacyara explicou aos presentes o ponto de pauta desta

1ü assernbleia extraordinária e informou que a AG teria dois momentos: l-e leitura da Nota

LL da Diretoria da Aciufes sobre o segundo turno das eleições, divulgada no início da

tZ semana anterior, com discussão da proposta de adesão da categoria à referida nota; 2s

13 definição de ações de r'::cbilização a serem efetuadas pela Adufes. Ressaltou que após a

i,4 leitura da carta seria aherta a palavra para manifestãções dos representantes do DCE e

15 do SiNTUFES e, pcsteniormente, estariam abertas as inscrições para apreciação deste

16 documento pela categoria e avaliada sua adesão pelos docentes presentes. Na

\7 sequência foi feita a leitura da carta da diretoria da Adufes a respeito do 2s turno das

18 eleições {pnesidenc!al e estadual} que, após a leitura, foi aplaudida pelos/pelas docentes

19 presentes. A vice-presidenta inforrnou aos docentes que a diretoria havia recebido

Z0 vánias j*stificativ*s de ausância de docentes, dentre eles do Professor Maurício Abdalla.

2t Em seguida a Frofa. Jacyara passou a palavra para a representante do DCE, a estudante

ZZ Mlabel, que informou aüs presentes as ações que o DCE tem efetuado e as ações que

23 estão ern processo de crganização. Ressaltou a importância da participação de docentes
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24 r]estês âções, aleirm de âpontêr que a direção da Adufes vem participando e construindo

25 junto com o DCE as atirridades relativas ao segundo turno das eleições em apoio ao voto

2b ern l-ula para presldente e a Casagrande para governador do ES. Não havia

2v representante do Sintufes presente. Dando continuidade à assembleia, a Profa. jacyara

28 Paiva infor,:lou que estavam abertas as inscríções para apreciação da nota da Diretoria

29 da Adufes sobre o segundo turno das eleições. Após debate sobre a carta com inscrições

30 dos docent*s presentes foi colocada em votação a adesão da categoria ao documento.

3L A adesão foi aprovada à unariinnidade. Não houve voto contrário e nem abstenções.

32 Dando contir-ruidade aos trabalhos da AG, a profa. Jacyara Paiva abriu as inscrições para

33 proposição e ciebate das ações de mobilização. Após amplo debate foram aprovadas as

34 ações aquÉ enumeradas: produção de pequenos vídeos com docentes da UFES

35 rnanifestando seu apÕio a !-uia e a Renato Casagrande, estes vídeos na medida do

36 possível devern ser produzidos na sede da Adufes ou com orientação técnica da equipe

37 de conrunieação da sindicato enr dia agendado pela Adufes e informado a quem se

38 rJisponibilizüi.i a partlcipar. Foi sugerido também que o vídeo possa veicular fragmentos

39 cla nota aprovada nesta AG; realizar ações permanentes de 'corpo a corpo, com

4a conversas e panfletageí'!'i no interior da UFES e nas ruas, alertando para a importância e

41 riscos do mornento pa!ítico e institucional que vivemos; incrementar conversas não

4? apenas dentro da UFES e nas ruas, mas tambérn nas redes sociais; produzir material que

43 mostrem os ataquÊs dr: atual governo às universidades e o efeito destes ataques no

44 ãcesso e permanência de estudantes, como para a precarização das condições de

45 trabalho; mobilizar estudantes e docentes das faculdades privadas para apoio à Lula e

46 Renato Casagrande; incentivar professores, TAEs e estudantes a manifestarem seu voto
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47 com Ltso de adesil,os em veícuios e objetos pessoais (agenda, caderno, celular, etc');

48 acionar o Andes para que produza materiais a serem divulgados nas universidades

49 públicas sobre ü que se pêssa conl as universidades na Hungria, pois tem sido veiculado

50 pelo atual presidente que este país será o modelo de suas futuras ações nas

5l- gniversidades; formar uma 'grande onda' de panfletagem com distribuição de camisas,

52 panfletos, bandei:.as nas portões da UFES; integrar e conectar as ações propostas nesta

53 AG às ações em andamento nealizadas por grupos/coletivos, sindicatos, entidades. Foi

54 propcsta tarnbén'r a ar.r'lpiiação da comissão local de mobilização já existente na ADUFES

5s parê CIrganizar as ações de!iheradas nesta AG. A profa. Jacyara Paiva colocou em votação

56 as proposiçÕes apresentadas pelos/as docentes que foram aprovadas à unanimidade.

37 Após apnr:vação das ações a serem efetuadas, docentes registraram suas

58 disponibilidades para !ntegranem a comissão local de mobilização e a gravação de

59 vídeos" Nada mais havendo a sen tratado, a vice-presidenta deu por encerrada a Assembleia, e

60 eu, ÂNA LUCIA COE[-Hü H[CK[RT Secretária Ad -hoc, lavreia presente ata, que, depois de lida e

6l- aprovada, será assinada por rnirfi e pela vice-presidenta.
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Vitória 10 de outubro de 2022

SILVÂ DE AIVA ANA LUCIA COELHO HECKERT

Secretária Ad -hocV!ce-presider'rta


