
 

                                                    

 

                                   

Ofício Nº 92/2022/Adufes 

                                                                            

Vitória,  18 de julho de 2022. 

  

  

À presidência do Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão 

Magnífico Reitor professor Paulo Vargas 

 

Assunto: Alteração da Resolução 60/1992 

 

Magnífico Reitor, 

 

Trata o presente Ofício do encaminhamento dado pela presidência do Cepe para a discussão da 

proposta de alteração da Resolução 60/1992-CEPE, que regulamenta a atribuição de carga horária 

para as diversas atividades docentes.  

Primeiramente, registramos nossa preocupação com o fato que consideramos gravíssimo -  ter sido 

pautada a proposta de alteração na reunião do dia 01 de julho. Considerando que o texto é um 

documento completamente diferente da Resolução hoje ainda em vigor, seu retorno às bases antes 

da apreciação do Cepe deveria ter sido feito para amplo conhecimento e discussão e jamais ter 

corrido o risco de ser votado por uma sessão do CEPE. Em 2021, o que foi solicitado aos centros 

eram contribuições ao texto em processo de alteração e os dez centros que deram retorno não 

puderam ter uma visão geral da proposta em sua versão atual. 

Uma vez que totalizaram mais de 200 contribuições dos centros e que as conversas feitas entre a 

Comissão de Política Docente (CPD) e a Adufes, tanto em relação ao cômputo de carga horária 

didático-aula, quanto em relação à liberação de dirigentes sindicais de atividades de ensino 

mudaram de curso, cumpre dar amplo conhecimento e promover debates antes de submeter à 

deliberação do CEPE. Daí nossa preocupação com o fato de ter sido pautada na ocasião ora 

mencionada. 

Embora vejamos com satisfação a decisão de (1) retirar de pauta, (2) convocar reunião das 

comissões do Cepe para esclarecimentos em 08 de julho e (3) o reconhecimento da necessidade de 

enviar o documento aos centros, continuamos preocupados com o prazo de 26 de setembro de 

2022, indicado pela Reitoria para a devolução do documento. O período recobre férias e, portanto, é 

insuficiente para a promoção do debate. Além disso, o OF.CIRC. Nº 017/2022–CEPE/UFES enviado 

aos centros apenas recomenda a discussão nos Conselhos Departamentais, ou seja, além de não 

recomendar nem promover ampla discussão (envolvendo todas as unidades em que se encontra a 

categoria), o Cepe restringe a recomendação a uma instância deliberativa que não é o 

departamento. 



 
Conforme registramos na reunião das comissões do Cepe no dia 08 de julho, enquanto 

representante docente do Centro de Ciências Humanas e naturais, reiteramos a solicitação, agora 

como representante da categoria docente para que: 

1- Seja realizado um estudo dos impactos da proposta de modo a subsidiar as discussões; 

2- Considerando a inexistência de um estudo de impacto, que seja suspenso o prazo para a 

discussão, uma vez que 26 de setembro recobre férias e que a natureza da matéria requer, 

além do estudo de impacto, conhecimento técnico que respalde o debate poítico; 

3- Quando vier a ser discutida a proposta, a saber, após realização de estudo de impacto, que 

seja recomendada aos centros a realização de fóruns, seminários, envolvendo 

departamentos e não apenas os Conselhos Departamentais. Temos conhecimento de 

centros que simplesmente vão pautar a Resolução nas reuniões de seus Conselhos 

Departamentais, o que é temerário, em vista das alterações profundas que estão em 

questão; 

4- Faça-se divulgação sistemática e planejada das alterações constantes na proposta de 

Resolução para que a comunidade acadêmica entenda as reformulações que estão 

propostas; 

5- Realize-se reunião presencial quando o Cepe for pautar a deliberação sobre o tema; 

6- Seja franqueada á Adufes participação com fala nas reuniões da CPD, do conjunto de 

Comissões e na reunião do Cepe em que a matéria for pautada. 

A reformulação da Resolução 60/1992 ataca frontalmente os direitos da categoria e desfigura a 

relação da UFES com o sindicato, uma vez que é marcada por flagrante retrocesso em relação ao 

reconhecimento da Adufes como entidade historicamente envolvida da construção da universidade. 

Reconhecimento esse que se expressa na liberação de presidente e secretário geral de encargos 

didáticos. Nos últimos anos, a Adufes contribuiu com a discussão da reformulação da referida 

Resolução, como se constata nas matérias abaixo. 

https://wp.adufes.org.br/2021/02/adufes-contribui-com-sugestoes-a-resolucao-60-1992-sobre-

carga-horaria-docente/ 

https://wp.adufes.org.br/boletim-04-2021-sobre-a-carga-horaria-minima-de-aulas-semanais/ 

Contudo, os encaminhamentos agora expressam grande retrocesso e nos instam a buscar análises 

jurídicas para fortalecer nossa intervenção, que já vem se dando politicamente, nos fóruns e outros 

espaços de debate que estamos buscando ampliar. 

Na expectativa de que este Ofício abra uma via de diálogo e alteração no curso dos 

encaminhamentos, anexamos dois pareceres de nosso jurídico, um preliminar, datado de 07 de 

julho de 2022 e outro, de 18 de julho para subsidiar as conversas. A Assessoria Jurídica Nacional do 

Andes-SN também está produzindo parecer sobre a matéria, recobrindo não apenas os pontos mais 

flagrantemente temerários (redução da carga horária de planejamento, redução da carga horária 

para direção de centro, acréscimo em horas de pesquisa e extensão)  mas também as 

inconsistências técnicas da proposta de resolução. 

https://wp.adufes.org.br/2021/02/adufes-contribui-com-sugestoes-a-resolucao-60-1992-sobre-carga-horaria-docente/
https://wp.adufes.org.br/2021/02/adufes-contribui-com-sugestoes-a-resolucao-60-1992-sobre-carga-horaria-docente/
https://wp.adufes.org.br/boletim-04-2021-sobre-a-carga-horaria-minima-de-aulas-semanais/


 
Registramos, ainda, que a proposta  de alteração da Resolução 60/1992 está na contramão da luta 

por  inclusão social, que deveria pautar nossa construção de políticas institucionais. Por exemplo, em 

relação à carga horária de planejamento, é fundamental ampliar e não reduzir o tempo de 

preparação para lidar com estudantes com deficiência (diversas) e com estudantes pauperizados, 

estes muitas vezes com carências de conteúdos básicos. A não ser que naturalizemos a ideia de uma 

universidade para os poucos que desfrutam de privilégios, seja por sua condição socioeconômica, 

física, etnicorracial etc. Há formações ofertadas pela própria  Ufes e que, devido à carga horária 

insuficiente, docentes são impedidos de  fazer, no sentido de aprimorar o trabalho pedagógico com 

estudantes atendidos pelo Naufes, por exemplo. 

A visão que se reflete na proposta de alteração da Resolução 60/1992 é de uma universidade que se 

rende às pressões da tecnocracia, quando poderia, em face da discrionaridade que tem, dada pela 

autonomia universitária, caminhar na direção de ampliar as condições adequadas de trabalho,  e não 

retroceder. Se a ampliação para 2,5 do fator para atividades de ensino é vedada pela LDB, por outro 

lado, a propositura de sua redução é um ultraje.  Se o contexto atual nos impôs a redução de 

contratação de docentes substitutos para direções de centro, por exemplo, cabe à Administração da 

universidade construir coletivamente e promover formas de luta para que se realize concurso 

público e não resignar-se, alterando as próprias normas de modo autofágico. 

Como fez desde o início da discussão desta proposta de alteração da Resolução 60/1992, ainda na 

gestão Propositiva e Plural, com a atuação incansável da professora Ana Carolina Galvão, a Adufes 

apresenta-se para o trabalho de construção coletiva e se mantém aberta ao diálogo, sem contudo 

transigir na tarefa que a constitui como entidade sindical – a luta pela categoria de trabalhadoras e 

trabalhadores que representa, ora traduzida nas condições de trabalho que a alteração da Resolução 

precarizará ainda mais, bem como a luta por uma educação pública de qualidade e uma 

universidade para todas e todos, o que hoje se coloca em franca contradição com o documento em 

discussão. 

Estamos à disposição. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Junia Claudia Santana de Mattos Zaidan 

Adufes S.Sind. Andes-SN 

27 999241776 



 

  

                       

 

    


