
PLANO DE TRABALHO

A Chp 2, dnmnd “Rprsntçã dmcrátc”, tm su cnddturmtvd pl
reconhecimento da seriedade e complexidade do momento político e social que
atravessamos. Tomamos a horizontalidade como perspetiva de trabalho no debate e na
tomada de decisões relativas às atividades de ensino, de pesquisa e de extensão na
Universidade Federal do Espírito Santo e, particularmente, no CE.

Assumimos como princípio:

Constituir uma representação do CE no CEPE pautada na ética, na transparência e na
responsabilidade em defesa e pela consolidação da gestão democrática numa universidade
pública, laica, gratuita e de qualidade socialmente referenciada.

Temos como propósito, na condição de representantes do CE no CEPE:

•Fortalecer os espaços de diálogos com os e as docentes do CE,
impulsionando a reflexão crítica e propositiva nos processos de elaboração,
de implementação e de avaliação das Políticas implementadas na Ufes e no
CE, em particular;
• Integrar e fortalecer a luta pela melhoria das condições de trabalho dos e
das docentes do CE, em um contexto de potencial intensificação e
precarização do trabalho em nossa instituição;
•Potencializar os espaços e tempos de discussão e de avaliação dos processos
pedaggicos desenvolvido no Centro de Educação;
•Fortalecer e respeitar as decisoes colegiadas das instancias decisrias do
Centro de Educação;
•Fortalecer as açoes de transparencia e de acesso s informaçoes;
•Participar ativamente no planejamento e na mobilização de açoes pautada
em valores ticos e relacionados s politicas afirmativas e inclusivas na Ufes e
no CE.
•Apoiar a interlocução das e dos docentes com os técnicos e com as técnicas
em assuntos educacionais, e estudantes na produção de mecanismos que
contribuem para suas participações nas dimensoes politica e pedaggica do
CE;
•Apoiar e fortalecer as politicas institucionais de acesso e de permanencia de
pessoas com deficiencia, transtornos globais do desenvolvimento, altas
habilidades e/ou superdotação na Ufes e, especialmente, no CE;
•Apoiar e fortalecer movimentos institucionais que assegurem a
sustentabilidade do curso de Licenciatura em Educação do Campo;
•Apoiar e fortalecer movimentos institucionais que considerem as demandas
e a natureza do trabalho realizado pelas docentes de carreira Ebtt no Centro
de Educação e da Ufes;
•Apoiar e fortalecer movimentos institucionais que asseguremmelhorias nas
condições de trabalho e de estudos na Pos-Graduação, pautadas em valores
ticos relacionados às politicas afirmativas e inclusivas;
•Apoiar a participação e o envolvimento da comunidade academica do CE nos
coletivos de lutas e movimentos sociais da Sociedade civil.

Finalmente, nossa candidatura está pautada na valorização das politicas elaboradas em
instancias colegiadas e coletivas no CE e na Ufes, refutando toda à ação que silencia e/ou
esvazia o debate e a participação democrática dos e das docentes do CE no processo de
construção da gestão democrática e participativa.
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