
 
 
 
 
 

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DA ADUFES REALIZADA NO DIA 05 DE 1 
OUTUBRO DE 2022, ÀS 8 HORAS 2 

Aos cinco dias do mês de outubro de ano de dois mil e vinte e dois, às oito horas, 3 
realizou-se reunião da Diretoria da Adufes. Como participantes encontraram-se 4 
presencialmente prof.ª Ana Heckert, prof. Rafael Vieira, Prof. Edson Cardoso, prof. 5 
Luciano Vidon, prof.ª Luciana Soares  prof.ª Aline Bregonci, de forma virtual, 6 
presididos pela prof.ª Junia Zaidan. As professoras Jacyara Paiva e ana Cláudia Meira 7 
e o prof. Alexandre Cunha justificaram ausência. Os pontos pautados na reunião foram  8 
1) PAUTA. A) Nota sobre 2º turno das  Eleições e agendamento de AG 9 
Extraordinária: AG foi agendada para 10 de outubro, às 16h, e terá como único ponto 10 
de pauta a nota da Diretoria para eventual adesão da categoria -  aprovada à 11 
unanimidade.  “NOTA DA DIRETORIA DA ADUFES SOBRE O SEGUNDO TURNO 12 
DAS ELEIÇÕES (A SER APRESENTADA À ASSEMBLEIA  DA ADUFES EM 10 DE 13 
OUTUBRO DE 2022, ÀS 16H). Nós, Diretoria da Associação dos Docentes da 14 
Universidade Federal do Espírito Santo (Adufes), decidimos nos posicionar coletiva e 15 
publicamente, a respeito das eleições presidenciais de 2022, pelo voto em Lula para 16 
presidente e em Casagrande, para o governo do ES, com o objetivo de derrotar 17 
Bolsonaro e o bolsonarismo nas urnas. Reafirmando nosso papel de contribuir com o 18 
conjunto de entidades de organização dos trabalhadores no processo de construção 19 
de um programa autônomo de e para nossa classe e sem ilusões a respeito dos 20 
limites do projeto conciliatório que Lula e Casagrande representam, posicionamo-nos 21 
pelo voto nesses candidatos diante da temeridade das candidaturas de Bolsonaro e 22 
Manato, que desprezam o povo brasileiro e espírito-santense e escarnecem dos 23 
pilares fundamentais do Estado Democrático de Direito, na medida em que 24 
explicitamente renegam direitos humanos e princípios constitucionais, e incitam ao 25 
ódio e a muitas formas de violência, naturalizando e banalizando mortes, torturas, 26 
violações, perseguições, preconceitos, exclusões, desigualdades. Registramos que o 27 
discurso e a sistemática de campanha de Jair Bolsonaro têm-se revelado 28 
incompatíveis com os princípios e mecanismos democráticos, pois valem-se de 29 
notícias falsas, cultuam o obscurantismo e o negacionismo científico, esquivam-se do 30 
debate aberto e franco, manipulam a opinião pública fazendo mau uso de dados 31 
estatísticos, lançam mão de estratégias de apelo emocional de natureza moralista, 32 
fogem da abordagem racional e devidamente embasada e justificada sobre as grandes 33 
questões da vida pública. Esta declaração não consiste, pois, em alinhamento a 34 
partidos e nem em uma adesão irrestrita ao projeto representado pela chapa Lula para 35 
a presidência e Casagrande para o governo do ES. Trata-se principalmente de 36 
derrotar Bolsonaro e o bolsonarismo, como ademais definiu o Congresso do ANDES-37 
Sindicato Nacional,  e de unir nossos esforços em torno de uma agenda de diálogo 38 
sobre o país que queremos construir. A despeito de nossas diferentes posições 39 
ideológicas, trata-se de defendermos o direito à dignidade da vida humana, o direito à 40 
liberdade de pensamento, manifestação e ação política, o direito a existir em um país 41 
em que as instituições civis e os Poderes – esses que, embora historicamente 42 
insuficientes, constituem entraves mínimos que impedem a neutralização total de 43 
nossa classe –  têm sido submetidos a um processo de erosão, que concorre contra 44 
sua independência e atuação. A conjuntura exige de nós o compromisso com a luta 45 
para reverter medidas destrutivas que têm sido impostas às trabalhadoras e aos 46 
trabalhadores brasileiras/os. O caos instalado, sobretudo a partir de 2018, com a 47 
eleição de Bolsonaro, tem como pilares o ultraliberalismo econômico, o 48 
fundamentalismo religioso e o neofascismo político, em tudo contrários àquilo que, 49 
como trabalhadoras e trabalhadores, defendemos – e é por isso que não podemos nos 50 
silenciar diante do avanço da extrema direita, declaradamente representada pelas 51 
candidaturas de Bolsonaro e Manato. Ampliar votos em Lula e Casagrande, neste 52 



 
 
 
 
 

momento, sobretudo dialogando com eleitores que se abstiveram, votaram nulo ou em 53 
outros candidatos no 1º turno, é a única forma de deter projetos autoritários que, 54 
reiteradamente, ofendem a dignidade humana, gabam-se de seu racismo, sua 55 
misoginia e homofobia, avançam sem pejo na destruição do meio ambiente e no 56 
extermínio dos povos indígenas e das comunidades quilombolas;  apoiam grupos de 57 
extermínio, agudizando nossa condição de dependência e subdesenvolvimento. Por 58 
essas razões, chamamos o conjunto das professoras e dos professores da 59 
Universidade Federal do Espírito Santo a rejeitar Bolsonaro e Manato, representantes 60 
da extrema-direita, que visam a agravar ainda mais o retrocesso das conquistas da 61 
classe trabalhadora, além de permitir o avanço de posturas anti-povo que afetarão 62 
diretamente as universidades públicas  – haja vista tais candidatos serem 63 
declaradamente favoráveis às privatizações, à redução das políticas de cotas e de 64 
permanência, à expansão irrestrita da educação à distância, à perseguição e ao 65 
cerceamento de tendências pedagógicas progressistas e críticas e ameaçarem, entre 66 
outras coisas, o fim de toda e qualquer forma de ativismo: o que, decerto, inclui as 67 
nossas lutas por educação pública, laica, gratuita e de qualidade. Diante dos cortes, 68 
contingenciamento e desqualificação sistemática do serviço público – e, de modo 69 
especial, da universidade – vivenciados nesses quatros anos, não há dúvidas de que a 70 
continuidade do governo Bolsonaro significará a destruição completa da universidade 71 
pública, da ciência e da tecnologia no Brasil. A Diretoria da Adufes salienta que com 72 
este posicionamento não deixará de manter-se atenta, vigilante, autônoma e 73 
independente de governos e partidos, mas ressalta que a excepcional gravidade da 74 
situação nos exige posicionamento contundente para impedir a expansão da barbárie. 75 
Assim, independente de nossas convicções e preferências de voto no 1° turno, agora 76 
o voto que defendemos, quase à maneira de um plebiscito entre a democracia e o 77 
fascismo, é Lula presidente e Casagrande governador, para que possamos continuar 78 
nossas lutas, inclusive a luta sindical. A Diretoria da Adufes manifesta-se, desta forma, 79 
em coerência com a história de nossa seção sindical e trajetória de 44 anos, em que 80 
sempre esteve ao lado das demandas da sociedade e contra os ataques autoritários e 81 
antidemocráticos. Não aos retrocessos, ao fascismo, ao ódio! Seguimos com coragem 82 
e esperança. Em defesa da classe trabalhadora! 05 de outubro de 2022. Diretoria da 83 
Adufes Gestão Autonomia e AfirmAção Biênio 2021-2023.” B) Contratação de 84 
Adalgiza Gobbi: após atuação da funcionária como assistente administrativa, 85 
prestando assessoria direta à Diretoria, por meio de RPA, a Diretoria decidiu, à 86 
unanimidade, formalizar sua contratação via CLT. C) Posição da Diretoria sobre a 87 
CSP Conlutas: a Diretoria construirá sua posição definitiva até dezembro, após o 14º 88 
Conad Extraordinário – aprovado à unanimidade. D) Movimentos populares: sobre a 89 
tarefa de recebimento de solicitação de apoio e organização da consulta. Item retirado 90 
de pauta. E) Solicitação do GTPCGEDS de apoio à programação do Novembro 91 
Negro – aprovada à unanimidade. Programação: 07 de novembro, das 10h às 12h, 92 
Gira com a doutora Sueli Carneiro e professoras e professores negras e negros, 93 
seguida de almoço; 17 de novembro, 19h, Roda de conversa: O trabalho doméstico no 94 
Brasil: como recuperar o cuidado de/por nós – com Juliana Teixeira; 07 de dezembro, 95 
19h, Roda de conversa com professores da educação básica; 09 de dezembro, 19h, 96 
Baile Negro; 14 de dezembro, 19h, Roda de conversa com movimentos populares. F)  97 
Avaliação da gestão e relatório: Item retirado de pauta G) Uso da sala do café: há 98 
solicitação de docentes para que o espaço do café seja de uso exclusivo da categoria. 99 
A Diretoria deliberou dialogar com as/os docentes e com estudantes e construir 100 
coletivamente uma forma de manter espaço para que estudantes possam tomar café 101 
na Adufes quando desejarem e, ao mesmo tempo, garantir que docentes usufruam do 102 
espaço. H)  Preparação da AG de 03/11, às 16h: Como a AG extraordinária de 10/10 103 
tratará exclusivamente da pauta das eleições presidenciais, os demais pontos, a 104 
saber,  delegação ao 14º Conad Extraordinário,  Comissão dos 45 anos da Adufes e 105 



 
 
 
 
 

Relatório de Atividades da gestão serão tratados na AG de 03 de novembro. Aprovado 106 
à unanimidade. I)  Atividade do GTCA: plaquete dramatúrgica e podcast sobre 107 
jornada de trabalho, carga horária e adoecimento. Texto teatral da autoria de dois 108 
docentes da base filiada foi submetido pelo GTCA à Diretoria para solicitar apoio à sua 109 
publicação e eventual montagem cênica. Simultaneamente, chegou à Diretoria, por 110 
meio do Jurídico da Adufes, em 20 de setembro, Notificação Extrajudicial assinada por 111 
quatro docentes do Departamento de Línguas e Letras (DLL)  (CCHN), mencionando a 112 
peça e indicando preocupação com danos morais decorrentes do fato de 113 
considerarem personagens da peça facilmente relacionáveis e identificáveis aos 114 
docentes do DLL, tanto quanto as falas constantes no texto teatral. A Diretoria da 115 
ADUFES, inobstante a defesa intransigente do princípio da livre manifestação do 116 
pensamento, previsto no art. 220 da Constituição Federal, deliberou de forma 117 
definitiva, por maioria, pela não publicação ou distribuição da obra intitulada “desejo de 118 
autoaniquilação: dramaturgia de um conflito” e encaminhará resposta aos autores e 119 
docentes signatários da Notificação Extrajudicial por meio do setor Jurídico. J)  Fique 120 
por dentro jurídico: será feito de forma impressa até fevereiro/2023 - aproavado à 121 
unanimidade. C) Fique por dentro sobre permanência ou saída da CSP Conlutas:  122 
será feito de forma impressa para distribuição até a eleição da delegação ao 123 
Congresso - aproavado à unanimidade 2) INFORMES E PAUTAS FUTURAS. A) 124 
Junia informa que reunião com a Reitoria que foi solicitada há 10 dias sobre REUNI, 125 
60/92 e EBTT ainda não foi agendada e aguarda retorno. B) Sobre a dinâmica de 126 
interação da Diretoria, fica acordado que o uso do  Whatsapp será para urgências e 127 
consultas oficiais serão realizadas por e-mail. C) Junia informa sobre solicitação 128 
realizada pelo jurídico a respeito de um sistema de segurança de informações para 129 
fortalecer proteção aos dados da Adufes. Informa que será pesquisada junto à seção 130 
sindical de São Paulo e outras que já implementaram. D) Sobre programa de 131 
desenvolvimento das/dos funcionárias/os, Junia informa que será realizada nova 132 
reunião com as/os trabalhadoras/es (será agendada em novembro), em que será 133 
discutido o assunto. E) Fica acordado que para a Festa dos professores  em Vitória, 134 
Alegre e São Mateus, haverá a presença dos membros da Diretoria, sendo em Alegre: 135 
Junia, Alne e Ana Meira, em São Mateus: Junia Aline e Ana Meira e em Vitória: Junia, 136 
Luciano, Luciana, Edson, Rafael, Alexandre, Jacyara. Nada mais havendo a ser 137 
tratado, a Presidenta deu por encerrada a reunião, e eu, Aline Bregonci, Secretária 138 
Geral, lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada será assinada por mim e 139 
pela presidenta. 140 

Vitória, 05 de outubro de 2022. 141 
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