
 

 

 

 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE REPRESENTANTES DA ADUFES 1 

REALIZADA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 ÀS 14H, ONLINE, DEVIDO À PANDEMIA 2 

DO NOVO CORONAVÍRUS. 3 

Aos onze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, foi realizada a reunião do 4 

Conselho de Representantes da ADUFES. Não havendo quórum às quatorze horas, 5 

aguardou-se a segunda chamada e a reunião teve início às quatorze horas e trinta minutos, 6 

presidida pela professora Ana Carolina Galvão, presidenta da Adufes, com a presença 7 

das/os seguintes conselheiras/os: Alexandre Cunha (CCS), Ana Claudia Meira (CCAE), Ana 8 

Lucia C. Heckert (CCHN), Edna Oliveira (CE), Gaspar Paz (CAr), Luciana Pimentel R. G. 9 

Soares (suplente, CE), Luciano Novaes Vidon (CCHN), Maria Elizabeth Barros e Barros 10 

(CCHN), Myrian Salomão (CAr), Moisés Renato N. Ribeiro (CT), Mônica Bianco (CCJE), 11 

Raisa Martins (suplente, CCAE), Ricardo Roberto Behr (CCJE), Rita de Cassia Duarte Lima 12 

(suplente, CCS). Justificaram ausência: Éder Carlos Moreira (CCENS), Edson de Paula 13 

Ferreira (CT), Maria Claudia S. Boeres (suplente, CT). A presidenta da Adufes deu início à 14 

reunião solicitando INCLUSÃO DE PAUTA: Participação de representação do CR na 15 

reunião da reitoria. APROVADA POR UNANIMIDADE e Plano sanitário e educacional 16 

APROVADO POR UNANIMIDADE. Em seguida, a professora Ana Carolina procedeu aos 17 

INFORMES: 1. Reuniões setoriais do Conselho de Representantes realizadas (CAr/CE; 18 

CCJE; CCS; Ceunes; CCHN; CEFD; Alegre – CCAE/CCENS) e reuniões não agendadas 19 

(CCE; CT). As/os conselheiras/os relataram a importância das reuniões setoriais para 20 

dialogar com a categoria. O professor Ricardo pontuou sobre a presença de poucas/os 21 

docentes da base do CCJE na setorial de seu centro, mas a relevância de dar continuidade 22 

a essas iniciativas que agregam à luta. A presidenta Ana Carolina Galvão disse que acredita 23 

que a continuidade da realização das reuniões contribuirá para maior envolvimento. O 24 

professor Moisés informou que vai verificar junto ao Conselheiro Edson de Paula Ferreira, 25 

uma data para a realização da reunião no CT. 2. Andamento das doações de cestas 26 

básicas. A presidenta Ana Carolina informou que o processo de doações está ocorrendo 27 

dentro do esperado: três doações da 1ª fase - duas foram finalizadas e uma, cuja 28 

contribuição é mensal, está em andamento; 14 da 2ª fase - 6 iniciativas finalizadas; 2 29 

canceladas; 6 em andamento. 3. Subsede da Adufes em São Mateus: Na oportunidade da 30 

reunião setorial do Ceunes foi dado informe sobre a subsede e os presentes se 31 

manifestaram favoráveis à construção no campus de São Mateus. A diretoria solicitou à 32 

Direção do Ceunes informações sobre a área (metragem) disponibilizada para construção 33 

da Adufes. A professora Monica solicitou que a diretoria verifique o número de 34 

sindicalizados do Ceunes e a receita mensal correspondente para subsidiar o CR em 35 

momento posterior, quando for pautar o assunto. PAUTA: 1. Aprovação da ata da reunião 36 

do Conselho de Representantes, de oito de junho de dois mil e vinte e um. 37 

APROVADA POR UNANIMIDADE. 2. Definição do quórum da Assembleia Geral para 38 

apreciação de alterações do Regimento da Adufes. A Professora Ana Carolina explicou 39 

que é atribuição do Conselho de Representantes, conforme Art. 57, Parágrafo Único do 40 

Regimento da Adufes, estabelecer o percentual de comparecimento mínimo à Assembleia 41 

para modificação do Regimento. Também lembrou que o Regimento já tem uma proposta 42 

de modificação, antes pautado em 2017 e depois em 2019, que não obtiveram quórum nas 43 

Assembleias para modificação. Informou a presidenta que a versão de 2019 será 44 

recuperada e atualizada para submeter a Assembleia. O Professor Ricardo relembrou que a 45 

proposta de alteração do Regimento foi analisada pelas Assessorias Jurídicas Nacional e 46 

Local, à época construído com a participação dos professores José Antonio da Rocha Pinto, 47 

Ricardo Behr e pelo falecido Professor Valter Pires Pereira. Em discussão, definiu-se pela 48 

presença mínima de 10% do número de sindicalizados, em primeira convocação, e, em 49 

segunda convocação, meia hora após a primeira convocação, com quórum equivalente a 50 

2% (dois por cento) dos sindicalizados. APROVADO POR UNANIMIDADE. 3. Participação 51 

de representação do CR em reunião com a reitoria. A professora Ana Carolina informou 52 

agendamento de reunião da diretoria do sindicato com a Reitoria para o dia 19 de agosto e 53 



 

 

 

 

 

relatou as circunstâncias que motivam o pedido de participação da representação do 54 

Conselho de Representantes em tal ocasião. A Presidenta relatou que a diretoria vem 55 

solicitando reiteradamente a realização de Plenárias Acadêmicas, em que o diálogo com a 56 

comunidade universitária pudesse ser estabelecido de forma ampla e democrática. O 57 

primeiro pedido foi em junho de 2020 (Ofício Adufes nº 27/2020). Foi novamente solicitado 58 

em agosto de 2020 (Ofício Adufes nº 37/2020) e em novembro de 2020 (Ofício Adufes nº 59 

54/2020). No mês de abril de 2021, relembrou a presidenta, foi realizada uma reunião 60 

aberta solicitada pelas três entidades (Adufes, Sintufes e DCE), mas que, segundo a 61 

Presidenta, parece que a Reitoria não compreendeu o pedido de reunião das entidades 62 

“com suas bases”, conforme consta no Ofício Adufes nº 12/2021, uma vez que durante a 63 

reunião o reitor questionou o fato de o sindicato ter disponibilizado o link, modificado pela 64 

Reitoria minutos antes da reunião, afirmando que não havia sido combinado anteriormente. 65 

Essa situação foi divulgada pela Adufes em seus canais de comunicação. Em julho de 66 

2021, de acordo com o Ofício Adufes nº 29/2021, mais uma vez o sindicato pediu que o 67 

reitor participasse de uma transmissão ao vivo, pelos canais da Adufes para dialogar com a 68 

comunidade acadêmica. Em resposta, o reitor despachou nos seguintes termos: “Recebi a 69 

solicitação da Adufes para participar de evento com transmissão ao vivo em que se 70 

pretende abordar alguns temas referentes à Ufes. Esclarecemos que os assuntos 71 

mencionados já foram devidamente encaminhados ou já vêm sendo tratados pela 72 

Administração Central junto aos gestores dos Centros de Ensino e às representações das 73 

entidades nos Conselhos Superiores. Desse modo, considerando o planejamento da gestão 74 

e os tempos necessários para o desenvolvimento e acompanhamento do atual cenário, 75 

entendemos que o diálogo tem sido realizado com a comunidade interna por meio dos 76 

canais adequados e as instâncias de representação institucional específicas, consoante 77 

com os princípios da democracia interna na nossa universidade que vêm pautando todo o 78 

processo de tomada de decisões”. A Professora Ana Carolina salientou que os sindicatos 79 

não possuem assento, enquanto entidades, nos Conselhos Superiores e destacou a 80 

importância da ampliação dos canais de escuta, que não devem se resumir aos gestores e 81 

nem mesmo apenas aos dirigentes das entidades, razão pela qual a Adufes tem insistido 82 

nas Plenárias Acadêmicas, pois as pessoas querem ouvir, falar e participar dos processos 83 

decisórios. Diante disso, considerando que a resposta do reitor novamente nega o diálogo 84 

ampliado, a Presidenta argumentou que seria importante garantir a participação do 85 

Conselho de Representantes na reunião de 19 e agosto. Em discussão, o Conselho de 86 

Representantes considerou importante a escolha de três representantes para acompanhar a 87 

diretoria na reunião com a reitoria. Foram indicados os conselheiros Alexandre Cunha, Ana 88 

Claudia Meira e Gaspar Paz. APROVADO POR UNANIMIDADE. 3. Plano sanitário e 89 

educacional. A proposta de Plano foi previamente enviada ao Conselho de Representantes 90 

e após sugestões de alteração e indicações que também contemplassem as especificidades 91 

dos campi de Alegre e São Mateus, a proposta foi APROVADA POR UNANIMIDADE. Nada 92 

mais havendo a ser tratado, a Presidenta deu por encerrada a reunião, e eu, Luciana 93 

Pimentel R. G. Soares, 1ª secretária do Conselho de Representantes, lavrei a presente ata, 94 

que depois de lida e aprovada será assinada por mim e pela presidenta. 95 

 96 

Vitória, 29 de agosto de 2021 97 

    98 
Ana Carolina Galvão    Luciana Pimentel R. G. Soares 99 

Presidenta     1ª Secretária do Conselho de Representantes 100 


