
 
 
 
 
 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE 1 

REPRESENTANTES DA ADUFES REALIZADA NO DIA 2 DE JUNHO DE 2 

2022, ÀS 10:00H. 3 

Aos 2 dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, às 10h, na sala 4 
de reuniões da ADUFES, realizou-se a reunião extraordinária do Conselho de 5 
Representantes da Adufes, presidida pela Profª Junia Claudia Santana de 6 
Mattos Zaidan, com as presenças das/dos seguintes conselheiras/os: Adauto 7 
Emmerich (CCS), Adriana Leão (CCS), Agnaldo Martins (CCHN), André 8 
Malverdes (CCJE), Daniel Hora (Car) Deborah Rosenfeld (CAr), Denise 9 
Meyrelles (CE), Dulcinea Rosemberg (CCJE), Edna Oliveira (CE), Maria 10 
Elizabeth Barros (CCHN), Fábio Júlio Valentim (CCE), Ivone Martins de Oliveira 11 
(CE), Luís Fernando Bulhões (CCHN), Luis Irapoan Jucá da Silva (CEFD), 12 
Luzia Zorzal (CCJE), Maria Aparecida Carvalho (CCS), Monica Bianco (CCJE), 13 
Neusa Balbina de Souza (CCJE), Rafael Gomes (CCHN), Priscila Chaves (CE), 14 
Raisa Arruda Martins (CCAE), Ricardo Roberto Behr (CCJE). Havendo quórum, 15 
deu-se início à reunião. INFORMES. A presidenta da Adufes deu os seguintes 16 
informes sobre: 1) Mobilização da UNE, que a Adufes fortalecerá no dia 09 de 17 
junho a sua posição contrária à cobrança de mensalidade nas universidades 18 
públicas. 2) Ocupa Brasília em 14 de junho, organizada pelo Fonasefe, do qual 19 
o Andes faz parte, será um dia nacional de luta por reajuste salarial. 3) O 20 
Andes-SN divulgou o relatório final do seu 40º Congresso Nacional, realizado 21 
entre os dias 27 de março e 1º de abril de 2022, em Porto Alegre-RS. O tema 22 
do evento foi “A Vida acima dos lucros: Andes-SN 40 anos de luta!”. No 23 
documento estão registradas as deliberações da categoria em todo o Brasil. As 24 
informações mais detalhadas estão disponíveis nos canais da Adufes. 4) 25 
Comissão de Mobilização Nacional - que no dia 02/06 a Une fará assembleia 26 
geral tendo como pauta a luta contra a tentativa de cobrança da taxa nas 27 
universidades (PEC 206), informando, ainda, que a pauta da greve inclui a 28 
questão da eleição de reitores, de forma que o reitor escolhido a partir da 29 
consulta à comunidade acadêmica seja empossado, o que não tem ocorrido. 5) 30 
Lembrou, também, a decisão da AG da Adufes que indicou a constituição de 31 
uma comissão de mobilização para a construção da greve na Ufes, momento 32 
propício para a ampliação da discussão sobre a pauta da greve, de forma a 33 
criar condições para sua deflagração, uma vez que não cabe ficarmos 34 
aguardando que as condições ideais para o movimento grevista surjam 35 
espontaneamente. 6) A professora Júnia sugeriu a inclusão da discussão sobre 36 
a modalidade das reuniões do CR na pauta, sugestão que foi aprovada à 37 
unanimidade. Pauta: 1) Aprovação da ata da reunião de 13/05/2022. 2) Plano 38 
de Ação do CR. 3) Modalidade das reuniões do CR.  Em discussão o item 1) 39 
Aprovação da ata da reunião de 13/05/2022. Foi aprovada à unanimidade 40 
dos presentes.  2) Plano de Ação do CR. Na reunião ordinária do dia 13 de 41 
maio, houve consenso a respeito dos seguintes componentes do plano de 42 



 
 
 
 
 

ação: (i) reuniões setoriais do CR duas vezes por ano; (ii) criação de canal de 43 
comunicação direta com a base e (iii) contribuição com o processo de 44 
alteração do Regimento da Adufes e (iv) interpelação à Ufes para que constitua 45 
sua Comissão de Processos de Trabalho e Produção de Saúde, bem como a 46 
constituição do Núcleo de processos de trabalho e produção de saúde da 47 
Adufes. Iniciando a discussão de um dos itens do plano de ação postergada 48 
para esta reunião a partir de proposição da professora Débora Rosenfeld, com 49 
a palavra a professora Beth Barros, menciona as conversas com a Pró-Reitoria 50 
de Gestão de Pessoas (PROGEP), em reuniões realizadas em 2021, 51 
lembrando que, na ocasião, não houve concordância sobre o “conceito de 52 
saúde”, uma vez que o grupo que vem discutindo a temática na Adufes, 53 
envolvendo a base docente, entende que o adoecimento é efeito dos 54 
processos coletivos de trabalho na Ufes. Nesse sentido, a “produção de saúde” 55 
deve ser entendida de forma ampliada, pois não se trata de prevenir o 56 
adoecimento individual, mas sim de produzir saúde a partir dos e com os 57 
coletivos de trabalhadoras/es colocando em análise os processos de trabalho 58 
na Universidade, daí a proposta da Professora Beth para que a Comissão seja 59 
denominada “Comissão de processos de trabalho e produção de saúde 60 
docente na Ufes”. A partir daí com a palavra o professor Daniel Hora propõe 61 
que a Adufes tenha assento na referida Comissão entendendo que o Sindicato 62 
deve estabelecer uma Política de Saúde, bem como menciona a necessidade 63 
de se definir tanto na Adufes como na Ufes a qual setor ou área a Comissão 64 
deverá ser vinculada. Ainda sobre a composição da Comissão algumas 65 
propostas dizem respeito à participação de representantes dos centros (por 66 
exemplo, membros dos conselhos departamentais) e que seja vinculada a 67 
Progep. Por sua vez o professor Rafael Gomes, então, propõe a apresentação 68 
ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) dos resultados da 69 
pesquisa sobre saúde docente realizada pelo Sindicato e sugere que o tema 70 
Saúde Docente na Adufes poderia ser contemplado pelo Grupo de Trabalho de 71 
Seguridade Social e Aposentadoria (GTSSA) não fosse esse GT já bastante 72 
amplo para absorver também este assunto. A professora Ivone propõe, então, 73 
que seja constituído na Adufes um Núcleo sobre Saúde Docente. As/os 74 
docentes presentes concordam com a proposta de constituição de um Núcleo 75 
sobre processos de trabalho e produção de saúde “da” Adufes, que poderá vir 76 
a ser ligado ao GTSSA, cujos objetivos seriam (a) realizar estudos e análises 77 
sobre questões relativas aos processos de trabalho e sua relação com o 78 
adoecimento e a produção de saúde; (b) mapear e centralizar o recebimento 79 
de demandas da categoria a respeito dessas questões e (c) avançar na tarefa 80 
iniciada pelo CR anterior de provocar a Ufes a constituir sua própria Comissão 81 
sobre processos de trabalho e produção de saúde; (d) reunir e sistematizar 82 
informações produzidas sobre o tema pelo Sindicato e pelo próprio Núcleo; (e) 83 
Identificar as ações previstas nas normativas da Ufes sobre saúde na 84 
pandemia, haja vista que as recomendações da Comissão de 85 
Acompanhamento do Trabalho Remoto da Adufes não foram observadas; e 86 



 
 
 
 
 

que não vêm sendo acatadas as diretrizes do Plano de Biossegurança, em 87 
especial, o monitoramento das condições da comunidade por meio do 88 
MonitoraUfes porque tratava-se de um levantamento por meio de um mero 89 
formulário a ser preenchido espontaneamente pelas/os docentes. Contudo, o 90 
grupo ressaltou que o Núcleo deverá ter um escopo mais amplo, pois não 91 
abordará apenas as questões relativas à Covid, mas, principalmente, os efeitos 92 
de toda a conjuntura que incidiu e vem incidindo nos processos de trabalho 93 
antes, durante e após a pandemia. Neste sentido, a proposta do Núcleo 94 
emerge das discussões, resultados de pesquisa, assembleias da Adufes e 95 
reuniões institucionais, as quais têm apontado ações concretas, sendo uma 96 
delas a constituição pela Ufes da Comissão de Processos de Trabalho e 97 
Produção de Saúde.  O CR sugeriu que a proposta de constituição do Núcleo 98 
seja submetida à Assembleia Geral da Adufes. Em seguida, o Plano de Ação 99 
do CR foi aprovado à unanimidade. 3) Calendário e modalidade das 100 
reuniões do CR. Após as ponderações, foi aprovado o calendário de reuniões 101 
ordinárias, a saber, 07 de julho, 15 de setembro e 24 de novembro, das 10h às 102 
12h, cuja modalidade – presencial ou virtual – será decidida a cada semana 103 
que anteceder à próxima reunião, em virtude da alteração na curva de contágio 104 
e aumento recente dos casos de Covid.  Nada mais havendo a ser tratado, a 105 
Presidenta deu por encerrada a reunião, e eu, Dulcinea Rosemberg, 1ª 106 
Secretária, lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada será assinada 107 
por mim e pela presidenta da Adufes. 108 
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Vitória, 5 de junho de 2022. 110 
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Dulcinea Sarmento Rosemberg 114 

1ª Secretária do Conselho de Representantes 115 
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Junia C. S. Mattos Zaidan 118 

Presidenta da Adufes 119 


