
 

 

 

 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE REPRESENTANTES DA ADUFES 1 

REALIZADA NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2021 ÀS 9H, ONLINE, DEVIDO À PANDEMIA 2 

DO NOVO CORONAVÍRUS. 3 

Aos quatorze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, foi realizada a 4 

reunião do Conselho de Representantes da ADUFES. Não havendo quórum às nove horas, 5 

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

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

das/os seguintes conselheiras/os: Ana Lucia C. Heckert (CCHN), José Antônio Rocha Pinto 8 

(CCE), Gaspar Paz (CAr), Luciana Pimentel R. G. Soares (CE), Luciano Novaes Vidon 9 

(CCHN), Myrian Salomão (CAr), Mônica Bianco (CCJE), Patrícia Abreu (suplente, CAr), 10 

Ricardo Roberto Behr (CCJE). Justificaram ausência: Ana Claudia Meira (CCAE), Antonio 11 

Carlos Amador Gil (suplente, CCHN), Edson de Paula Ferreira (CT), Maria Claudia S. 12 

Boeres (suplente, CT), Maria Elizabeth Barros e Barros (CCHN), Odileia Dessaune (CE). A 13 

presidenta da Adufes deu início à reunião com os seguintes informes. 1. INFORMES: 1.1 14 

Eleição da delegação da Adufes para o 13º Conad Extraordinário. A Assembleia 15 

aprovou a seguinte composição: Delegada: Ana Carolina Galvão (14 votos); Observadora 16 

(suplente delegada): Fernanda Binatti Chiote (7 votos); Observador: Alexandre Curtiss (6 17 

votos); e 10 abstenções (quórum de 37 docentes no momento da votação). 1.2 Relatório 18 

de Atividades 2021. Em cumprimento ao Art. 33, Inciso V do Regimento Interno da Adufes, 19 

que prevê, entre as atribuições da diretoria, “elaborar Relatórios Anuais de Atividades da 20 

Adufes-S. SIND, dando-lhes ampla divulgação” e ainda, conforme o Art. 17 do Regimento, 21 

que assinala que o Relatório de Atividades e o balanço da gestão deve ser feito em 22 

Assembleia Geral (AG) na primeira quinzena de outubro, a Diretoria apresentou o 23 

documento, disponibilizado previamente para conhecimento da base (disponível em: 24 

https://wp.adufes.org.br/wp-content/uploads/2021_Relatorio-de-atividades.pdf). 1.3 2º 25 

Concurso Adufes de Fotografia. Com o objetivo de valorizar a produção artística e cultural 26 

da base, o concurso selecionou, por meio de votação virtual, as fotos que comporão a 27 

agenda e o calendário 2022. A votação terminou em 14 de outubro, conforme instruções 28 

disponíveis no link https://wp.adufes.org.br/2021/09/inicia-hoje-quarta-29-a-votacao-do-2-29 

concurso-de-fotografia-da-adufes-vote-em-quantas-fotos-quiser-e-quantas-vezes-desejar/ 30 

1.4 Reforma Administrativa. A Adufes continua participando das atividades na capital 31 

federal contra a PEC 32. Docentes filiadas/os da Adufes podem solicitar participar das 32 

atividades por meio do canal “Fale com a Adufes” no site da entidade, selecionando 33 

“Secretaria” e indicando no assunto “Participação na Jornada de Lutas em Brasília”. 34 

Também é preciso informar em qual semana a/o docente quer participar (18 a 22/10 e/ou 25 35 

a 29/10). Para que o sindicato possa tomar as providências, as/os interessadas/os podem 36 

se inscrever até sexta, 15 de outubro, para a viagem a partir do dia 18/10. Quem quiser 37 

participar na semana de 25 a 29/10, pode se inscrever até o dia 20 de outubro. 1.5 Reunião 38 

Adufes / Reitoria. Ana Carolina informou que a diretoria tomou conhecimento de diversas 39 

cartas de apoio à criação da Universidade Federal do Vale do Itapemirim, "por meio da 40 

autonomização do campus do município de Alegre da Universidade Federal do Espírito 41 

Santo". Entre os apoios, encontram-se cartas do Governo do Estado e também das 42 

prefeituras de Alegre e Conceição do Castelo. Assim, uma vez que se desconhece consulta 43 

que tenha sido dirigida à Ufes e/ou manifestação da reitoria a respeito e considerando a 44 

importância de tal decisão, a Adufes solicitou no dia 11 de outubro, por e-mail, às 7h 09min, 45 

o agendamento de reunião com a reitoria, em caráter de urgência, para tratar do assunto. A 46 

reunião não foi agendada, mas na mesma data, às 22h 04min, a Ufes publicou uma nota 47 

informando que convocaria o Conselho Universitário (https://www.ufes.br/conteudo/reitoria-48 

convocara-conselho-superior-para-se-posicionar-sobre-proposta-de-universidade-no). 1.6 49 

Live com Reitores e Reitora eleita da Ufes. A presidenta informou o cancelamento da live, 50 

prevista para o dia 13 de outubro, devido ao cancelamento da participação dos reitores da 51 

Furg e da UFF, por parte destes, que falariam sobre projetos das universidades que 52 

dirigem. Por sugestão da professora Myriam, a partir desse informe, foi INCLUÍDO COMO 53 
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PONTO DE PAUTA: Convidar os responsáveis pelos programas da UFF e Furg para 54 

participarem da live abordando os assuntos que seriam tratados inicialmente, mantendo o 55 

convite feito à professora Ethel Maciel. APROVADO. 2. PAUTA: 2.1 Aprovação da ata da 56 

reunião do CR de 11 de agosto de 2021. APROVADA. 2.2 Aprovação do relatório de 57 

doações a projetos sociais (4ª etapa de doações da Adufes). APROVADO. 2.3 58 

Solicitação de apoio financeiro pelo Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA). O 59 

MPA solicitou apoio financeiro no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para 60 

garantir/acrescentar alguns itens, tais como feijão, farinha, arroz etc. aos itens arrecadados 61 

pelas famílias camponesas, com a finalidade de alcançar famílias que fazem parte da região 62 

do Território do Bem (São Benedito, Itararé e adjacências), cadastradas e acompanhadas 63 

pela Paróquia Madre Tereza de Calcutá. APROVADA, COM RECURSOS 64 

REMANESCENTES DA QUARTA ETAPA DE DOAÇÕES. O CR autorizou que a diretoria 65 

destine a doação do valor restante (R$ 4.398,31 – quatro mil, trezentos e noventa e oito 66 

reais e trinta e um centavos) a demandas de mesma natureza, com até R$ 3.000,00 (três 67 

mil reais) para cada solicitação. APROVADA. 2.4 Contratação esporádica para apoio à 68 

elaboração de dossiê sobre intervenções nas IFES. Ana Carolina informou que a Adufes 69 

foi convidada pelo Andes a produzir um material a respeito das intervenções ocorridas nas 70 

Ifes, o que foi aceito, dada a relevância do tema. A entidade precisou mobilizar recursos e 71 

pessoas para sua materialização e, nesse sentido, apresentou ao CR a necessidade de 72 

oferecer apoio específico ao professor convidado (André Ricardo Pereira) para a produção 73 

do material, dadas as dificuldades do professor para dar andamento ao trabalho devido ao 74 

contexto da pandemia e do trabalho remoto. Houve intenso debate a respeito da natureza 75 

do trabalho a ser realizado e dos critérios a serem considerados para a contratação. Como 76 

sugestão à diretoria, foi proposta a realização de processo seletivo para a contratação de 77 

um auxiliar para a finalidade apresentada, sendo a Comissão composta pelo professor 78 

André, um membro da diretoria e um membro do Conselho de Representantes. A 79 

Professora Luciana Pimentel R. G. Soares se colocou à disposição para participar da 80 

comissão. APROVADO com a maioria dos votos e duas abstenções. Nada mais havendo a 81 

ser tratado, a Presidenta deu por encerrada a reunião às 11h 44min, e eu, Luciana Pimentel 82 

R. G. Soares, 1ª secretária do Conselho de Representantes, lavrei a presente ata, que 83 

depois de lida e aprovada será assinada por mim e pela presidenta. 84 

 85 

Vitória, 10 de novembro de 2021 86 

    87 
Ana Carolina Galvão    Luciana Pimentel R. G. Soares 88 

Presidenta     1ª Secretária do Conselho de Representantes 89 


