
 
 
 
 
 

 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DA ADUFES, REALIZADA NO DIA 20 DE 1 

ABRIL DE 2022, ÀS 15 HORAS 2 

Aos vinte dias do mês de abril de 2022, às quinze horas, reuniram-se em assembleia geral (AG), 3 

na sede da ADUFES em Goiabeiras, 46 docentes, conforme registrado no livro de presenças, 4 

presidida pela professora Junia Claudia Matos Zaidan, presidenta da entidade.  Constaram da 5 

AG: 1) INFORMES: 1.1 - Funcionamento da ADUFES – a presidenta da entidade informou a 6 

plenária sobre os horários de funcionamento da ADUFES. Na sede de segunda a sexta de 9h às 7 

12h e de 13h às 18h e na Subsede em Alegre de segunda sexta das 14h às 18h de. 1.2 – 8 

Ressarcimento da Unimed – titular do plano de saúde pode ter valores a receber devida à 9 

cobrança indevida de contribuição previdenciária pela operadora Unimed. As filiadas e os 10 

filiados devem consultar a listagem e caso façam jus ao ressarcimento, precisam enviar a 11 

documentação necessária e dados bancários para financeiro@adufes.org.br. 1.3 Grupos de 12 

Trabalho da ADUFES – foi enviado e-mail aos membros cadastrados dos GT´s da ADUFES para 13 

consultá-las/los sobre a permanência ou saída dos grupos. Após essa rodada, será feita a 14 

convocação para novos membros. 1.4 – Mobilização em Brasília – seguem em Brasília as 15 

mobilizações da “Campanha Reajuste Já!” da qual o ANDES e suas seções sindicais fazem parte 16 

em conjunto com outras entidades que compõem o FONASEFE – Fórum Nacional do 17 

Servidores Públicos Federais e o FONACATE – Fórum Nacional das Carreiras de Estado. As 18 

chamadas para compor a Comissão Nacional de Mobilização, bem como também a 19 

participação das associadas e associados dos atos em Brasília estão sendo veiculadas nas redes 20 

sociais da ADUFES, nos Boletins (emails) e no site. Interessados devem enviar e-mail para 21 

secretaria@adufes.org.br. A confirmação da ida de docentes será condicionada à aprovação da 22 

diretoria, em vista da oscilação de preços de passagens aéreas. 1.5 Novo prazo para contribuir 23 

com a revista Universidade e Sociedade – o prazo para submissão de artigos vai até 29 de 24 

abril de 2022, por meio do endereço eletrônico andessp@andes.org.br . 1.6 – ADUFES lançou 25 

o Caderno 3 sobre o trabalho remoto na UFES – o caderno foi elaborado a partir da pesquisa 26 

“Percepções Docentes sobre o Trabalho/Ensino Remoto e Saúde na Pandemia” , realizada pela 27 

gestão Propositiva e Plural, recém encerrada. O caderno pode ser acessado em adufes.org.br, 28 

na aba “Publicações ADUFES”. 1.7 Dossiê – Intervenções nas universidades – A ADUFES 29 

elaborou, com apoio do ANDES, um dossiê sobre as 28 intervenções de Bolsonaro nas 30 

universidades e institutos federais no Brasil. O dossiê está com data prevista de lançamento 31 

para o próximo mês em atividade organizada pelo ANDES.  O texto foi elaborado pelo 32 

professor André Ricardo do DHIS - CCHN e da base da ADUFES, pela professora Junia Zaidan do 33 

DLL - CCHN e presidenta da ADUFES e pela Professora Ana Carolina Galvão do DETEPE – CE e 34 

ex-presidenta da ADUFES. 2) EXPEDIENTE: 2.1 – Construção da greve unificada do serviço 35 

público federal – A presidenta da ADUFES professora Junia Zaidan apresentou uma retomada 36 

dos principais movimentos encampados pelos servidores públicos federais nos últimos meses 37 

que culminaram com o processo de construção da greve unificada do serviço público federal. A 38 

pauta de reivindicações do serviço público federal engloba a questão da defasagem salarial, a 39 

revogação da Emenda Constitucional 95, a revogação da reforma da previdência e a revogação 40 

da reforma trabalhista. Junia ainda citou as plenárias do FONASEFE e do FONACATE como 41 

espaços de articulação e construção do movimento nacional e citou a realização das rodadas 42 

de assembleias das associações que são seções sindicais do ANDES para a discussão da 43 

construção da greve unificada entre os dias 11 e 20 de abril de 2022. Foi destacada também a 44 
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carta do FONASEFE que pauta a questão salarial, a questão da informalidade do ajuste de 5% 45 

anunciado pelo governo e que este anúncio tem sido utilizado com intuitos eleitorais. Além 46 

disso, a carta do FONASEFE ainda destaca que o reajuste de 5% é insuficiente diante da alta da 47 

inflação, levanta a questão a partir de qual data seria o reajuste, se o suposto reajuste seria 48 

sobre o salário base ou sobre o conjunto da remuneração e que segundo levantamento feito 49 

pelo FONASEFE há margem tanto no chamado teto dos gastos quanto segundo a lei de 50 

responsabilidade fiscal para concessão do aumento aos servidores, devido ao superávit fiscal 51 

dos últimos meses. A presidenta Junia Zaidan ainda destacou que a ADUFES tem se articulado 52 

nacionalmente, para acompanhar as discussões a fim de contribuir com o movimento 53 

unificado dos servidores públicos federais e também as articulações junto com a sua base 54 

neste momento. Após discussão foi aprovado por maioria dos presentes o indicativo de greve 55 

do serviço público federal sem data para deflagração, cuja mobilização incluirá a constituição 56 

de uma comissão local de mobilização, com caráter educativo, que se articule com os três 57 

segmentos, por meio de discussões plenárias, festivais, agregando também como pauta o 58 

rechaço à terceirização dentro das universidades, a luta contra reforma do ensino médio e o 59 

dia nacional de luta 28 de abril de 2022. Declaração de voto do professor Alexandre Oxley 60 

(abstenção) - mesmo que a gente pudesse considerar que a assembleia pode avançar naquilo 61 

que foi chamado como ponto de pauta, e acho plausível, ninguém propôs indicativo de greve 62 

durante as discussões, o professor propôs nos encaminhamentos, ninguém colocou durante a 63 

discussão, então eu quero declarar a minha abstenção, por ter esse entendimento, nós 64 

poderíamos ter aprovado a construção da greve, mas na pressa em responder um movimento 65 

que está confuso, nós aprovamos, mesmo que a greve tenha sido aprovada em 2020, era um 66 

movimento da educação. Esse outro movimento começou ano passado, então assim, tem 67 

muita pressa em fazer a discussão. 2.2) Constituição da comissão de negociação do reajuste 68 

anual da Unimed – a presidenta Junia Zaidan fez a apresentação das atribuições da comissão e 69 

indagou a plenária sobre quem se candidataria para compor a comissão. Manifestaram-se 70 

como voluntários a professora Fernanda Biantti, o professor Ricardo Behr, o professor Edson 71 

Cardoso, o professor Alexandre Cunha e a professora Junia Zaidan. Aprovado à unanimidade. 72 

2.3) Eleição do Conselho Fiscal – a presidenta Junia Zaidan apresentou as atribuições do 73 

conselho fiscal e reforçou a importância de elegermos o conselho e indagou à plenária sobre 74 

possíveis candidatos, na ocasião manifestaram-se apenas duas docentes – Fernanda Binatti e 75 

Ana Carolina Galvão, o que impossibilitou a condução da votação da plenária, deixando assim 76 

este ponto para a decisão da próxima assembleia ordinária da ADUFES. Nada mais havendo a 77 

ser tratado, a Presidenta deu por encerrada a Assembleia, e eu, Aline de Menezes Bregonci, 78 

Secretária Geral, lavrei a presente ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e 79 

pela presidenta. 80 

 81 

Vitória 20 de Abril de 2022. 82 

 83 
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