Relatório de Atividades 2020
Gestão Propositiva e Plural (biênio 2019-2021)
1. Atuação nacional e articulação local
1.1-

Andes-SN: a diretoria da Adufes participou de todas as reuniões que
foram convocadas, enviou os informes solicitados e atendeu às
demandas apresentadas pela direção nacional, além de todas as
providências para as eleições da nova diretoria do Sindicato
Nacional. Viabilizou a participação da base e participou de todos os
CONADs extraordinários convocados e apresentou texto de análise
de conjuntura, em nome da diretoria, no 9º Conad extraordinário,
realizado em outubro.

1.2-

Grupos de Trabalho: buscamos integrar os grupos de trabalho nas
ações do sindicato a exemplo dos chamados para elaboração da
Cartilha “A Ufes e o ensino remoto em tempos de pandemia”
(lançada em junho/2020), participação na Comissão de
acompanhamento ao trabalho/ensino remoto (a partir de
setembro/2020), comissões para concursos da marca da Adufes e
de fotografias para agenda 2021, além de reuniões dos GTs que
quiseram realizá-las. Os membros da diretoria atuam nos GTs.

2. Atuação intrainstitucional
2.1-

Administração Central: desde que as atividades da Ufes foram
suspensas (março), a Adufes já interpelou a Ufes 41 vezes. Foram
pedidos dirigidos aos Conselhos Superiores, Reitoria e PróReitorias, tratando dos direitos trabalhistas da categoria, além de
outros temas de interesse de toda a comunidade acadêmica, como
a suspensão do calendário e o ensino remoto, entre outros.
A suspensão do calendário, discutida a partir de demanda
apresentada pelo sindicato, permitiu que a comunidade acadêmica,
a despeito dos exíguos prazos e forma de condução da Reitoria,
debatesse as implicações e consequências da decisão. A diretoria
da Adufes participou de forma virtual de 46 reuniões de
departamentos, colegiados, conselhos departamentais e fóruns para
dar informações e dialogar com a categoria.
Por ocasião da implantação do ensino remoto (Earte), além de
dialogar com as/os docentes por meio dos mesmos espaços
anteriormente mencionados, atuamos junto às/aos conselheiras/os
dos centros nos Conselhos Superiores, em articulação com as
demais entidades representativas dos segmentos (Sintufes e DCE).

2.2-

Comissão da Adufes de acompanhamento ao trabalho/ensino
remoto: organizada a partir da implantação do Earte, objetiva
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organizar ações de ordem jurídica, saúde docente (física e
psicológica), infraestrutura etc., em articulação com os GTs do
sindicato, Conselho de Representantes e a base em geral. Iniciou as
atividades em 04/09/20 e se reuniu em outras quatro ocasiões, tendo
seu próximo encontro agendado para o dia 04/12. Podemos destacar
as seguintes ações até o momento:
Encaminhamento de Criação de um formulário Acompanhamento
jurídico
da
Adufes
ao
trabalho
remoto
(http://wp.adufes.org.br/formulario-juridico/);
Elaboração de um Caderno sobre trabalho remoto e saúde
docente (em fase de diagramação);
Articulação com a Administração Central da Ufes para viabilizar a
criação de uma Comissão de Saúde do/a Trabalhador/a: realizada
uma reunião com a Progep e Departamento de Atenção à Saúde
(DAS);
Criação de um formulário que possibilite, o acolhimento da
categoria e também um levantamento sobre a situação da mesma
durante a pandemia (em elaboração).

3. Órgãos da Adufes
Conforme Art. 13 do Regimento da Adufes, são órgãos da entidade: I –
Assembleia Geral; II – Conselho de Representantes; III – Diretoria; IV –
Conselho Fiscal.
3.1-

Assembleias e Plenárias: a Adufes realizou 11 Plenárias Virtuais (de
caráter não deliberativo) e cinco Assembleias, sendo uma presencial
(05/03) e cinco virtuais (14/07, 27/08, 18/09 e 27/11).

3.2-

Conselho de Representantes (CR): foi chamado nas ocasiões
necessárias e, após a instituição da Lei 14.010/2020, houve
convocação oficial (reunião realizada em 20/08) e nova convocação
para 09/12. O CR acompanhou as deliberações sobre ações de
solidariedade da Adufes, conforme exposto no item 6 deste relatório.

3.3-

Conselho Fiscal: foi eleito em 18/9/20, empossado e toda
documentação solicitada foi enviada em 16/11/2020.

4. Administração e transparência
4.1-

Atas: uma das prioridades da diretoria tem sido disponibilizar, de
forma transparente, informações sobre a gestão, os processos
decisórios
à
sua
base.
Estão
publicadas
no
site
(http://wp.adufes.org.br/atas/) atas de todas as assembleias
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realizadas desde a posse, bem como as atas de todas as reuniões
da diretoria, mantendo atualização frequente. O mesmo foi feito em
relação às atas da Comissão Eleitoral Local (CEL) das eleições do
Andes-SN.
4.2-

Balancetes financeiros: todos os balancetes estão no site
(http://wp.adufes.org.br/balancetes/) atualizados mês a mês, até
agosto.

4.3-

Recursos humanos: a diretoria realizou reuniões de aproximação e
integração dos funcionários com a diretoria e dos funcionários entre
si; reconfigurou a estrutura de trabalho devido à pandemia,
disponibilizando equipamentos e adequando horários de trabalho;
viabilizou custeio de despesas com o trabalho remoto; negociou com
o Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Sindicais do Estado do
Espírito Santo (Sinteses) o Acordo Coletivo de Trabalho para o ano
de 2020 conforme data base da categoria.

5. Política interinstitucional - pautas de luta em articulação como
segmentos da UFES, movimentos populares, sindicatos, fóruns.
5.1-

A Adufes é membro dos seguintes movimentos/fóruns, atuando
diretamente na organização de atividades, intervenções e
campanhas diversas: (1) Fórum Capixaba de Lutas Sociais, (2)
Fórum Capixaba em Defesa da Vida dos Trabalhadores, (3)
Movimento em Defesa de Direitos e Serviço Público de Qualidade;
(4) Fórum Estadual de Educação (assento). Também realizamos a
“Campanha Fora Bolsonaro, Fora Mourão!”, com Sintufes e DCE.

5.2-

Participação nos seguintes eventos: (1) abertura da Campanha da
Fraternidade 2020; (2) Dia Internacional da Mulher; (3) Grito dos
Excluídos 2020; (4) Seminário FONASEFE “O Governo Bolsonaro,
suas políticas e as consequências para a democracia brasileira; (5)
Greve dos motoristas por aplicativo; (6) Plenária do Fórum de luta
pelos Direitos e Liberdades Democráticas.

5.3-

Fórum Estadual de Educação (FEE): a Adufes tem assento no FEE,
compareceu a todas as reuniões convocadas, participou com
entidades componentes do FEE e entidades de base da educação
básica da luta contra a implantação do ensino remoto e, mais
recentemente, empreendeu todos os esforços, inclusive jurídicos
contra a reabertura das escolas durante a pandemia (em
andamento). Articulou-se com membros do FEE, que participaram
de lives e, em diversas ocasiões, deram entrevistas ao jornalismo da
Adufes.
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6. Intervenções junto a comunidades vulneráveis.
Durante a pandemia diversos grupos solicitaram apoio financeiro da Adufes
devido às dificuldades enfrentadas (perda de emprego, renda, redução de
ganho mensal etc.). Além disso, se apresentaram também necessidades
sanitárias (máscaras, protetores faciais etc.) e de saúde, como a manutenção
de respiradores para uso em hospitais públicos.
A diretoria autorizou os primeiros auxílios e posteriormente sistematizou
etapas de doações em função do cancelamento das festas juninas e do Dia
das/os Professoras/es para auxiliar nas diferentes necessidades apresentadas
com apoio do Conselho de Representantes (doações de cestas básicas,
confecção de máscaras, compra de insumos para manutenção de
respiradores, alimentação para voluntários trabalhando na confecção de
protetores faciais etc.). Duas etapas já foram finalizadas e a terceira,
organizada por meio de inscrição das entidades solicitantes está em
andamento.
Cumpre ressaltar que a terceira etapa recebeu a denominação “Edital Luzimar
Luciano de apoio às ações de solidariedade em virtude da Covid-19”, em
homenagem à professora do Departamento de Enfermagem falecida em junho,
em decorrência da Covid-19.

7. Movimento Vida de Servidor (em andamento)
Realizado por Adufes, Sinasefe-Ifes e DCE (início da campanha), objetiva
valorizar os serviços e as/os servidoras/es públicos. Foram criados canais de
comunicação pelo Youtube, Instagram, Facebook, Twiter, LinkedIn, com
materiais que contêm informações sobre as dificuldades que as/os
servidoras/es enfrentam, dados sobre pesquisas e projetos desenvolvidos nas
instituições, dados sobre os impactos do trabalho das/os servidoras/es na
sociedade, a Reforma Administrativa, o ensino remoto e outros. Dados
detalhados sobre o alcance do Movimento estão no ANEXO 1.
Site do movimento: https://vidadeservidor.com.br/

8. Cultura e Arte
As seguintes atividades foram realizadas: (1) evento artístico-cultural em 15 de
outubro, com participação de docentes em exercício e aposentados, (2)
Concurso de fotografia para agenda 2021, (3) criação de espaço de livre
manifestação da categoria (envio de textos de diversos gêneros), (4) Promoção
da literatura e cultura capixaba através do “Kit Abraço”, (5) Evento sobre a
Consciência Negra em 25 de novembro.

9. Comunicação
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A reestruturação da comunicação resultou em (1) em maior frequência de
publicações; (2) ampliação de canais e de nossa inserção nas redes: site da
Adufes, Instagram, Facebook, Twitter, Youtube e Whatsapp; (3) maior
dinamicidade comunicacional entre a base e a diretoria; (4) incrementação da
participação e incidência da base na comunicação do sindicato; (5) atualização
frequente da base quanto aos diversos assuntos de interesse da categoria.
Dados detalhados sobre nossos canais de comunicação estão no ANEXO 2.
Todas as transmissões ao vivo e assembleias tem acessibilidade em LIBRAS.
Lives: Realizamos até agora 20 transmissões ao vivo sobre temas
relacionados à educação pública, à classe trabalhadora e às especificidades
da Ufes. Dados detalhados sobre as lives estão no ANEXO 3.

10.

Jurídico

No período da atual gestão, a Assessoria Jurídica realizou diversos trabalhos,
dentre os quais relacionamos os seguintes: interposição de 3 ações coletivas
e 17 ações individuais; apresentação de 6 representações perante o Ministério
Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Estadual e
Tribunal de Contas do Estado; participação em 2 Encontros Jurídicos com a
Assessoria Jurídica Nacional do Andes-SN; 302 atendimentos jurídicos às/aos
associadas/os através de videochamadas, emails, whatsapp, telefonemas e
presenciais; apresentação de Defesa em 10 Processos Administrativos;
comunicação de pagamento judicial a 30 associadas/os; 450 atuações em
processos judiciais (respostas a recursos, interposição de recursos,
apresentação de cálculos e impugnações e petições diversas); participação em
3 audiências e em reunião de negociação com a Unimed.

11.

Unimed

A diretoria acompanha caso a caso as demandas das/os sindicalizados,
tratando de questões de débitos, boletos e reajuste. Destacamos:

Reajuste anual – a proposta inicial com da Unimed foi de 4,77%
para os planos Uniplan e Vitóriamed. Devido ao isolamento social
e impossibilidade de realização de assembleia, a comissão de
2019 foi convidada a constituir a comissão para negociação 2020.
Na negociação a Adufes conseguiu o percentual de 2,5% para os
planos Uniplan e Vitóriamed.

Decisão da ANS – Comunicado nº 85 de 31/08/2020, suspende a
cobrança dos reajustes por faixa etária e anual, realizados em
2020, nos meses de setembro a dezembro. A Adufes está fazendo
os descontos dos valores nos boletos de novembro, dezembro e
janeiro (devido ao fechamento do faturamento da Unimed).
Conforme a decisão da ANS, em 2021, os valores descontados
serão cobrados retroativamente. Também conforme divulgado
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pela ANS, a cobrança retroativa será parcelada em 12x (de janeiro
a dezembro) em 2021.
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ANEXO 1
Movimento Vida de Servidor
Realizado por Adufes, Sinasefe-Ifes e DCE (início da campanha), objetiva valorizar
os serviços e as/os servidoras/es públicos. Foram criados canais de comunicação
pelo Youtube, Instagram, Facebook, Twiter, LinkedIn, com materiais que contém
informações sobre as dificuldades que as/os servidoras/es enfrentam, dados sobre
pesquisas e projetos desenvolvidos nas instituições, dados sobre os impactos do
trabalho das/os servidoras/es na sociedade, a Reforma Administrativa, o ensino
remoto e outros.


Relatório 1: 24/08/2020 a 08/09/2020
 Visualização de página: 536
 Vídeo manifesto (youtube): 67.003 impressões e 8.814
visualizações, sendo 8.400 espectadores únicos.
 Vídeo manifesto (facebook):
 Exibição na tela: 58.729 vezes.
 Alcance: 12.638 pessoas viram o anúncio pelo menos uma
vez.
 Resultado: 9.894 vezes que o anúncio atingiu um resultado,
com base no objetivo e nas configurações selecionadas.
 Vídeo manifesto (instagram)
 Impressões: 1805 exibições.
 Alcance: 1.107 pessoas viram o anúncio pelo menos uma
vez.
 Resultado: 203 vezes que o anúncio atingiu um resultado,
com base no objetivo e nas configurações selecionadas.
 Facebook
 Curtidas na página: 50.
 Visualizações da página: 345.
 Alcance da página: 14.059 pessoas que viram qualquer uma
das publicações.
 Instagram
 Seguidores: 233.
 Impressões: 7.971.
 Visitas ao perfil: 162.
 Twitter
 Seguidores: 24.
 Seguindo: 58.
 Impressões: 3.438.
 Visitas ao perfil: 46.
 Linkedin
 Visualizações da página: 12.
 Visitantes únicos: 4.
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Reações: 11.
Comentários: 3.
Compartilhamentos: 15

Relatório 2: agosto a outubro
 Facebook Alcance
 Alcance: 602.978
 Impressões: 602.978
 Reações: 81
 Visualizações de vídeo: 794
 Facebook Envolvimento
 Alcance: 163.972
 Impressões: 558.294
 Engajamento com a publicação: 137.316
 Reações: 2.137
 Comentários: 47
 Compartilhamentos: 140
 Visualizações de vídeo: 51.821
 Twitter Alcance
 Impressões: 74.157
 Engajamentos: 1.171
 Retweet: 4
 Visualizações de mídia: 12.696
 Cliques: 517
 Seguidores: 3
 Twitter Envolvimento
 Impressões: 28.989
 Engajamentos: 2.688
 Retweet: 2
 Cliques: 348
 Seguidores: 13
 Twitter Seguidores
 Impressões: 102.526
 Engajamentos: 1.136
 Retweet: 5
 Cliques: 1.065
 Seguidores: 62
 Linkedin Alcance
 Alcance: 1.805
 Impressões: 4.135
 Reações: 3
 Compartilhamentos: 2
 Cliques: 95
 Visualizações de vídeo: 913
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 Linkedin Envolvimento
 Alcance: 9.376
 Impressões: 11.63
 Reações: 13
 Compartilhamentos: 1
 Cliques: 210
 Youtube
 Impressões: 118.338
 Visualizações de vídeo: 14.050
 Cliques: 903
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ANEXO 2
Desempenho dos canais de comunicação da Adufes
Site
342 publicações (10/12/2019 a 22/11/2020).
Instagram (primeira publicação em 20/02/2020)
 Seguidores: 1.135 em 22/11/2020
 Publicações: 468 em 22/11/2020
Whatsapp (início em 02/06/2020)
 Inscritos na lista de transmissão: 75.
Twitter (dados conforme relatórios disponíveis)
 Twents (mensagens publicadas no perfil do Twitter da Adufes)
 45 (28/10 até 24/11/20)
 15 (dezembro de 2019)
 Impressão (toda vez que o usuário visualiza o tweet da Adufes)
 6.611 (28/10 até 24/11/20)
 3.800 (dezembro de 2019)
 Visitas ao perfil
 241 (28/10 até 24/11/20)
 67 (dezembro de 2019)
 Seguidores
 370
Facebook (dados conforme relatórios disponíveis)
 Seguidores
 3.838 em 10/12/2019
 4.321em 18/11/2020
 Curtidas
 3.840 em 09/12/2019
 4.082 em 17/11/2020
 Publicações
 620 (02/01 a 06/12/2019)
 617 (09/12/19 a 22/11/2020)
Youtube
 Inscritos: 1380 (em 22/11/2020)
 Alteração no número de inscritos em comparação ao período anterior.
 +21 (2019)
 +1.298 (2020)
 Tempo de exibição do canal em comparação ao período anterior.
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 79,8 horas (2019)
 5.149 horas (2020)
Vídeos publicados
 2019: 14
 2020: 25 + 19 lives1 = 43
Visualizações dos vídeos
 2019: 1.645
 2020: 21.428 (até 22/11/2020)
Impressões (quantas vezes as miniaturas de um vídeo foram mostradas
aos espectadores. Inclui apenas as impressões no YouTube)
 2019: 7.743
 2020: 123.975

A primeira live, realizada em 02/04, foi transmitida apenas pelo Facebook.

11

ANEXO 3
Transmissões ao vivo (lives)
1. 02/04 – A pandemia do novo coronavírus e o funcionamento da Ufes
- presidenta da Adufes (esta transmissão foi veiculada apenas pelo
Facebook).
2. 09/04 – A educação a distância e suas implicações para a educação
básica e o ensino superior (Juliana Melim, e Ana Carolina Galvão).
3. 29/04 – O combate ao novo coronavírus no Espírito Santo (Luiz
Carlos Reblin - SESA, José Geraldo Mill e Nelson Figueiredo Edson
Cardoso).
4. 06/05 – Os sindicatos o enfrentamento do governo Bolsonaro
(Priscila Costa Patrício - Sindipetro/ES, Carlos Pereira de Araújo Sindibancários/ES e Daniela Zanetti).
5. 13/05 – Os desafios da educação especial durante a pandemia da
Covid-19 (Daniel Junqueira, Douglas Ferrari e Aline Bregonci).
6. 14/05 – As ações da Adufes durante a pandemia (Ana Carolina
Galvão, Aline Bregonci e Junia Zaidan).
7. 20/05 – Dívida pública e a crise brasileira (Maria Lucia Fattorelli Auditoria Cidadã da Dívida, Daniel Corrêa - Núcleo da Dívida
Pública/SC e Junia Zaidan).
8. 26/05 – Suspensão do calendário acadêmico da Ufes (membros do
CEPE - Ana Claudia Meira e Felipe Skiter; Ana Carolina Galvão).
9. 29/05 – Desafios da educação: limites e alternativas necessárias
(Dermeval Saviani e Ana Carolina Galvão).
10. 02/06: A universidade necessária em tempos de pandemia (João
Carlos Salles e Ana Carolina Galvão).
11. 11/06: A superexploração do trabalho via teletrabalho e o papel do
sindicalismo (Eblin Farage - ANDES, Maurício Mulinari -DIEESE/SC
e Junia Zaidan).
12. 17/06: Economia pré e pós pandemia e seus reflexos no mundo do
trabalho (Paulo Nakatani e Edson Cardoso).
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13. 24/06: O ensino remoto e o teletrabalho na Ufes (dirigentes das três
entidades: Adufes, Sintufes e DCE).
14. 30/06: O trabalho docente nas universidades (Gaudêncio Frigotto UERJ, Dulcinea Rosemberg Sarmento, Beth Barros e Ana Carolina
Galvão).
15. 08/07: Religião, ciência e educação (Maurício Abdalla e Nelson
Figueiredo).
16. 15/07: Vigilância e controle via plataformas digitais educacionais
(Leonardo Ribeiro da Cruz – UFPA, Rafael Bellan e Junia Zaidan).
17. 05/08: Racismo estrutural: os desafios na Ufes (Jacyara Silva de
Paiva, Débora Araújo e Ana Carolina Galvão).
18. 21/08: Ensino remoto: precarização da universidade pública (Felipe
Skiter e Gustavo Cardoso - Técnicos, Daniel Bermudes e Marcos
Herkenhoff - Estudantes, Rafael Gomes, Ana Carolina Galvão e
Junia Zaidan).
19. 08/10: Educação básica do ES: tudo pronto para retornar às aulas?
(Rosalba Coutinho - rede municipal Vitória), Ana Paula Rocha - redes
municipal e estadual de Aracruz, Gilda Cardoso e Ana Carolina
Galvão).
20. 25/11: Live Cultural da Consciência Negra com Letícia Chaves e Duo
OGÓ. Promovida pelo Grupo de Trabalho Política de Classe ÉtnicoRaciais, Gênero e Diversidade Sexual (GTPCEGDS).
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