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Três chapas disputam a direção da Adufes
Professores/as sindicalizados/as, ativos e aposentados/as, irão às urnas para escolher nova Diretoria e
Conselho de Representantes (CR) que ficarão à frente da entidade durante o biênio 2019/2021.
É chegada a hora da
categoria se mostrar unida e engajada na escolha
daqueles/as que vão defender seus direitos. Na
conjuntura de intensos
ataques aos docentes, à
própria educação, com
cortes de verbas no orçamento e de bolsas de
pesquisa; privatizações;
reformas previdenciária,
trabalhista e terceirizações, se torna importante escolher aqueles/
as que vão representar
e defender os interesses
da classe.
Portanto, dia 27 de
novembro (quarta-feira), das 8 às 20 horas,
participe da eleição da
Adufes. Haverá urnas
em todos os centros de
ensino da Ufes e na sede
do sindicato (campus
Goiabeiras), em Vitória.
Três chapas concorrem à direção: 1 “A luta é
aqui! A luta é agora!”, 2
“Endireita NAADUFES”
e 3 “Adufes Propositiva
e Plural” disputarão nas
urnas a preferência de
cerca de 1.800 docentes.
As chapas foram homologadas pela Comissão
Eleitoral (CE) em 31 de
outubro.
Todo/a o/a docente
sindicalizado/a até 28 de
outubro deste ano, em
dia com suas contribui-

ções sindicais e no gozo
do seu direito de associado/a, poderá votar
para a Diretoria e eleger
também o Conselho de
Representantes(CR).
Os Conselheiros exercem papel importante
junto à categoria. Eles
são responsáveis por
articular as demandas
em seus centros, além
de formar comissões e
grupos de trabalho (GT)
para a realização de estudos de interesse dos /
as representados/as.
O CR é um órgão consultivo e deliberativo, estando subordinado apenas à Assembleia Geral
da categoria
Votação eletrônica.
A votação acontecerá
de forma eletrônica (ur-

nas do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito
Santo) para a Diretoria e
para o Conselho de Representantes. Cada eleitor votará numa chapa
para a Diretoria e numa
lista de candidatos (titular e suplente) para o CR
correspondente ao seu
centro e ao número de
vaga da unidade.
A determinação da CE
é que o eleitor vote em
seu respectivo centro,
ou, no caso de aposentado/a, na unidade a que

estava vinculado/a. Se o
nome do/a aposentado/a
não constar na listagem
da seção eleitoral do seu
centro, o mesmo deverá
se dirigir à sede da Adufes para votar na seção
eleitoral que ficará instalada no térreo e, nesse
caso, o eleitor/a poderá
votar apenas para a chapa da Diretoria.
Na urna eletrônica,
o eleitor deverá inserir o número da chapa,
tanto para a Diretoria
quanto para o Conselho de Representantes.
Em nenhuma hipótese
será admitido o voto de
docente que não esteja
na Lista de Eleitores da
seção eleitoral.
Voto em Trânsito. O
voto em trânsito poderá ser realizado, em caráter excepcional, por
docentes que estejam
afastados do seu local
de votação (município)
e apenas para a Diretoria e será computado
na modalidade “Voto em
Separado”.

As votações ocorrerão nos horários e locais descritos na
tabela a seguir.
Dia

Horário

Local

27/11/2019

20 horas

CCAE, CCENS e CEUNES

27/11/2019

20 horas

ADUFES, CCS, CAr e CEFD

27/11/2019

20 horas

CCE, CCHN, CE, CT e CCJE
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“A luta é aqui! A luta é agora!” defende
sindicato independente
Professores de diferentes departamentos articulam luta da categoria com
pautas mais gerais dos trabalhadores
A chapa 1 “A luta é
aqui! A luta é agora!”
submete-se à eleição da
nova diretoria da Adufes tendo como marca
o compromisso com a
continuidade dadireção política construída
democrática e coletivamente pelo ANDES/
SN. Também busca as
mediações estratégicas
para efetivação de um
projeto de universidade
que seja pública, gratuita, laica e comprometida com os interesses da
classe trabalhadora.
O grupo é composto por Juliana Melim
(CCJE), Maria Daniela de
Macedo (CCS), Mônica
Vermes (CAR), Bernadete Mian (aposentada
– CE), Leonardo Dutra
(CCJE), Raphael Furtado
(CEUNES), Lívia Godoi
(CCHN), Magda Castro (CCS), Rafael Bellan (CAR) e João Porto
(CE). São professores
de variados centros e
diferentes formações,
unidos pela necessidade
de construir a luta diária
contra os ataques à universidade pública.
Ao articular a luta sindical dos/as docentes
da UFES com as pautas
mais gerais dos/as trabalhadores/as brasileiros/as, a chapa 1 defen-

de para o sindicato uma
concepção classista e
independente. O entendimento é de que a
Adufes deve estar a serviço das lutas da nossa
classe, com autonomia e
independência em relação a partidos, governos
e reitorias.
Assim, as propostas
expressam um compromisso com a defesa
e implementação das
deliberações aprovadas
nos Congressos e Conselhos do ANDES/SN,
reconhecendo-os como
espaços legítimos e democráticos de debates
e tomadas de decisões.
Caso eleita, a nova diretoria deseja um diálogo permanente com as
demandas da realidade
concreta e da base de
professores/as da UFES.
Está no Programa da
chapa 1 a intransigente defesa ao direito à
aposentadoria e à previdência social pública e
também a linha política
de fortalecer a luta pela
revogação da Reforma
Trabalhista e da Lei Geral das Terceirizações.
Na questão das Políticas Educacionais,
coloca-se a defesa da
autonomia universitária em suas dimensões
didático-científica, ad-

Chapa 1 – liderada pelas professoras Juliana Melim e Maria Daniela de Macedo

ministrativa e de gestão
financeira e patrimonial.
Nesse sentido, a gestão
lutará pela ampliação
dos debates democráticos com a comunidade
acadêmica, bem como
defenderá o financiamento público que garanta o pleno desenvolvimento das atividades
de ensino, pesquisa e
extensão. As bandeiras
contra o Future-se, a
EBSERH e a privatização da universidade estarão sempre erguidas.
As lutas sociais, bem
como o fortalecimento de uma organização
política, necessitam de
um sujeito político e coletivo capaz de ampliar
a luta pela Universidade
Pública e pela valorização do trabalho docen-

te. Com essa clareza, os
componentes da chapa
1 convidam todo/as a
par ticipa- rem desse
processo democrático. O
programa completo da
chapa pode ser lido nas
redes sociais Facebook
e Instagram (@chapa1.
adufes).
A chapa convida os
docentes a refletir sobre
as propostas. “O presente é tão grande, não
nos afastemos! Não nos
afastemos muito, vamos
de mãos dadas”!
Que o tempo seja a
nossa matéria, “[...] o
tempo presente, os homens [e as mulheres]
presentes, a vida presente” (Carlos Drummond de Andrade,
adaptado). Afinal, A luta
é aqui! A luta é agora.

Debate entre candidatos/as à
presidência da Adufes será dia 20
O encontro será às 9h30, na sede do Sindicato (campus de Goiabeiras, em Vitória)
O processo eleitoral da
Adufes promete ser um
dos mais acirrados das últimas décadas tendo em
vista que três chapas estão
na concorrência. Disposta
a estimular a participação
da categoria no pleito, a
Comissão Eleitoral programou debate em 20/11 para
que as chapas concorrentes

apresentem suas ideias e
propostas de trabalho.
O evento terá intervenção inicial dos representantes de cada chapa e,
a seguir, será aberto para
perguntas da plateia. Temas referente à conjuntura política e nacional,
ao movimento sindical e à
vida da universidade – ad-

ministração, carreira e avaliação docente, por exemplo
– poderão ser abordados no
debate.
“Todos/as poderão conhecer melhor as propostas das chapas e o histórico
de cada um dos candidatos
envolvidos no pleito”, destaca a presidente da Comissão Eleitoral (CE), pro-

fessora Sonia Lopes Victor.
A CE, responsável por
todo o processo eleitoral
do sindicato, está ﬁnalizando as regras e os eixos do
debate. O mesmo ocorrerá por ordem de sorteio e
cada chapa poderá expor
seus planos de trabalho e
responder perguntas dos/
as eleitores/as.

Veja as listas de candidatos ao
Conselho de Representantes da Adufes
No quadro abaixo estão
os/as professores/as dos
centros de ensino da Ufes
que tiveram as suas candidaturas ao Conselho de Representantes homologadas.
Nas unidades, o eleitor/a
votará em tantas chapas
quanto for o número de vagas destinadas ao centro ao

CENTRO

CAr

CCE

CCAE

CCENS
CEFD

CCJE

qual esteja vinculado.
Sendo assim, é possível votar em duas cédulas distintas: uma para a
chapa da Diretoria e outra
na lista do Conselho. Esta
última só estará disponível
na unidade do eleitor.
Vale destacar que as
eleições (Diretoria e CR)

TITULAR

SUPLENTE

Alexandre Curtiss Alvarenga

Ruth de Cássia dos Reis

Gaspar Leal Paz

Edgar Rebouças

Myriam Salomão

Patrícia D’abreu

Regina Maria de Aquino

Warley de S. Borges

José Antonio da Rocha Pinto

Fábio Corrêa Dutra

Gabriel Zuchini

Humberto Belich Júnior

Ana Cláudia Hebling Meira

Raisa Maria de Arruda Martins

Rosemberg Bragança

Luciano José Quintão Teixeira

Fabiana de Cássia Carvalho

Hebert de Paula

Éder Carlos Moreira

Marcos Vogel

Paula Cristina C. Silva

Lígia R. S. Gomes

Fabíola Xavier Leal

Henrique Pereira Braga

João Baptista Herkenholf

Susane Petinelli Souza

Ricardo Roberto Behr

Rafael de L. Moreira

Mônica de Fátima Bianco

Ana Maria Petronetto Serpa

são independentes, embora se realizem ao mesmo
tempo. Serão eleitas as
chapas com maior número
de votos, respeitado o limite
de vagas de conselheiro de
cada unidade.
Se houver empate entre
chapas, será eleita aquela
cujo candidato titular seja

CENTRO

CCHN

CCS

CE

CEUNES

CT

sindicalizado há mais tempo.
Número de vagas correspondente a cada Centro: CAR - 2 vagas; CCENS
- 1 vaga ; CCAE - 1 vaga;
CCS - 3 vagas; CCE - 2
vagas; CCHN - 3 vagas;
CCJE - 3 vagas; CE - 2 vagas; CEFD - 1 vaga; CT- 2
vagas; CEUNES - 1 vaga.

TITULAR

SUPLENTE

Ana Lucia Coelho Heckert

Andre Augusto Michelato
Ghizelini

Maria Elizabeth Barros de
Barros

Antonio Carlos Amador Gil

Luciano Novaes Vidon

Marcelo Martins Barreira

Rafael da Silveira Gomes

Thiago Drumond Moraes

Roberto Sarcinelli

Carolina Maia M. Sales

Alexandre Cardoso da Cunha

Rita de Cássia Duarte Lima

Flávia Batista Portugal

Carolina Fiorin Anhoque

Priscilla Silva Machado

Márcia Valéria de Souza Almeida

Edna Castro de Oliveira

Luciana P. Rhodes G. Soares

Odiléa Dessaune de Almeida

Débora Monteiro do Amaral

Iguatemi S. Rangel

Maria José Vilaça Gomes

André Pizzaia Butta

Márcia Regina Santana Pereira

Damián Sánchez Sánchez

Sandro Nandolpho de Oliveira

Edson de Paula Ferreira

Maria Claudia S. Boeres

Moises Renato Nunes Ribeiro

Jussara Farias Fardin

Comissão Eleitoral monta plantão
para esclarecer dúvidas
No dia do pleito (27/11), a Comissão Eleitoral – eleita pela categoria em Assembleia Geral em 4 de outubro - manterá
plantão na sede do sindicato para atender as demandas por parte dos candidatos, dos ﬁscais, dos eleitores ou de mesários.
A CE é composta pelos titulares Sonia Lopes Victor (presidente), Josemar Machado de Oliveira, Aline Fardin Pandolﬁ e
Elisabete Bassani (suplente).

Propaganda Eleitoral
A caminhada para a escolha da nova gestão que coordenará a Adufes já está em uma nova etapa: a campanha eleitoral.
Desde 1º de novembro, as três chapas estão autorizadas
a visitar a base e apresentar suas concepções políticas e
propostas para a administração no biênio 2019-2021. O
prazo de encerramento da campanha se dá às 22 horas do
dia anterior ao pleito, ou seja, 26/11

Votação/Seções
Eleitorais
Haverá ao todo 14 Seções Eleitorais, uma em cada local de
votação, assim distribuídas: 3 (três) Seções no CCS, sendo
uma na área básica, uma na área proﬁssionalizante e outra
no prédio da Odontologia; 1 (uma) Seção Eleitoral em cada
um dos demais Centros de Ensino da Ufes e 1 (uma) Seção
Eleitoral na Sede da Adufes.

Campi interior

“Acreditamos que a participação de três chapas
potencializa o processo democrático e a disputa
do sindicato para o próximo período”, destaca a
professora Sonia Lopes, presidente da Comissão
Eleitoral, que está coordenando as eleições da
Adufes.

Convocação
de Mesários
A Comissão Eleitoral está convocando mesários/as para
participar do pleito. O formulário de inscrição estará disponível no site da Adufes entre os dias 21 e 22/11. Haverá
treinamento no dia 25(segunda-feira), às 14 horas, possivelmente na sede da Adufes.
As seções eleitorais contarão com ﬁscais das três chapas,
sendo que cada uma delas poderá indicar até dois representantes devidamente registrados na Adufes até 21/11.
Os ﬁscais e candidatos portarão crachá de identiﬁcação. O
documento será fornecido pela Secretaria do Sindicato, a
partir das 14 horas do dia 26.

Urnas de reserva

Para acompanhar o trabalho dos mesários e dar suporte
ao processo de votação nos campi do interior - Centro de
Ciências Exatas, Naturais e da Saúde (CCENS), no Centro
A utilização das urnas eletrônicas terá assessoria e acompade Ciências Agrárias e Engenharias (CCAE), em Alegre, nhamento de um funcionário do TRE-ES durante todo o proe no Centro Universitário Norte do Espírito Santo (CEU- cesso de votação. Urnas reservas estarão à disposição para
NES), em São Mateus, a Comissão Eleitoral designará um qualquer eventualidade.
docente da Ufes para representá-la em cada uma dessas
unidades.

Voto em Trânsito
Docentes afastados do seu local de votação poderão votar
em trânsito. Para isso, utilizará de cédulas de papel/urna
de lona que estarão disponíveis somente nos locais abaixo:
Local de Seção do Eleitor

Local facultado para votação

Goiabeiras

CCAE, CCENS e CEUNES

CCAE CCENS

ADUFES e CEUNES

CEUNES

ADUFES, CCAE e CCENS

CCS

CCAE, CCENS e CEUNES

Apuração e resultado
do pleito

A apuração ocorrerá em 28 de novembro, assim que a
Comissão Eleitoral receber os materiais de todas as seções
eleitorais. Será considerada eleita para a Diretoria a chapa
que obtiver o maior número de votos válidos. Havendo empate, ocorrerá 2º Turno, em data a ser estabelecida pela CE.
O resultado oﬁcial das eleições será divulgado até o segundo dia útil após o término da apuração, ou seja, até sexta-feira (30/11). Caso haja interposição de recurso ao resultado
oﬁcial, a Comissão Eleitoral terá dois dias para responder por
escrito qualquer questionamento.
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Adufes para seus
associados
Ao longo de décadas
a Associação dos Docentes da Universidade Federal do Espírito
Santo (ADUFES) tem
suas ações focadas no
movimento político, e,
nem sempre, em consonância com parte de
seu regimento, no que
se refere a pessoa do
asso ciado. Ultimamente, mais ainda, o associado da ADUFES, tem
sido preterido por conta
de demandas político-partidárias.
O foco político-partidário tem tomado o
protagonismo das ações
nas últimas gestões, impondo ao associado um
papel coadjuvante na
Associação, alijando-o
em seus interesses. A
criação da ADUFES foi
pautada na pessoa do
docente associado e, por
conseguinte, nas melhores condições a fim de
que se promova uma
formação acadêmica de
excelência.
O cenário que se tem
hoje, no entanto, é de
uma “guerra” política,
onde as reais demandas dos associados são
desconsideradas por
conta de ações de cunho
ideológico, e, nós associados, ficamos nesse
“fogo cruzado” à mer-

cê dos direcionamentos
que as gestões da ADUFES trilharam.
Embora, parte dos associados tenham esse
foco, acreditamos que
a maioria não compactua com esse mote; nos
últimos pleitos, a participação tem sido cada
vez menor, 400 votantes (2015-2017) e apenas 244 (2017-2019), de
um universo de aproximadamente 1700, o que
explicita a insatisfação
com relação às chapas
apresentadas.
É preciso tirar os partidos políticos da ADUFES. É preciso focar no
docente da UFES e buscar a melhoria contínua
de suas atividades e do
ambiente, promovendo
dessa forma o ensino
de excelência, almejado
pelo seu regimento.

Chapa 2 – liderada pelos professores Temístocles de Souza Luz e Anderson Soncini
Pelissari

mento institucional; Pro- bem-estar a todos os
mover uma maior intera- associados; Quebrar as
ção com os aposentados, correntes ideológicas,
abrindo a ADUFES para colocando a ADUFES
suas demandas; Imple- de fato em favor dos asmentar mais benefícios sociados, além de zelar
por meio de parcerias pelo respeito aos mescom outras instituições, mos, coibindo, dentro
visando proporcionar do ambiente interno, os
Potencializar as fer- atividade de lazer e ataques ideológicos.
ramentas educacionais,
filosóficas, científicas,
ar tísticas e culturais,
além do bem-estar institucional, a fim de criar
Compromisso com a verdade
condições adequadas de
trabalho, com liberdade e
Liberdade individual com responsabilidade
segurança jurídica. Assim, intenta-se: FomenTransparência, eficiência e efetividade
tar a participação dos
docentes no fortaleci-

Missão

Valores
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Programa da Chapa 3
Adufes propositiva e plural
A Chapa 3, Adufes
Propositiva e Plural,
apresenta seu programa para a direção da
ADUFES, Seção Sindical
do ANDES-SN, gestão
2019-2021, fundamentado numa concepção
de educação como direito e patrimônio social
e de universidade pública, gratuita, laica, de
qualidade, garantindo a
indissociabilidade entre
ensino, pesquisa e extensão.
São marcos da atuação sindical da Chapa
3: (1) atuar com inde-

pendência em relação
à Reitoria, a partidos
políticos, instituições
religiosas e quaisquer
outras instituições, entidades e segmentos; (2)
recuperar a proximidade
com a base, promovendo
formação política e construindo coletivamente a
mobilização da categoria; (3) responder à altura aos graves desafios
políticos da conjuntura
em que vivemos, pautando-nos também pelo
comprometimento com
a transparência administrativa e financeira.

Chapa 3 – liderada pelas professoras Ana Carolina Galvão e Alline Bregonci

PROPOSTAS
1. Lutar por salário, carreira e condições de trabalho docente das carreiras do Magistério Superior e EBTT.
2. Implementar uma política de sindicalização, revitalizando a Adufes.
3. Fortalecer a luta intransigente pela paridade salarial
entre docentes aposentados e em exercício. Estabelecer
formas de integração dos aposentados no cotidiano da
Adufes.
4. Defender o CEI Criarte como campo de ensino, pesquisa e extensão, lutando por seu financiamento, reestruturação, manutenção e ampliação.
5. Articular-se com os movimentos sociais e outros sindicatos nas lutas conjuntas pela assistência social, moradia,
saúde pública e outras.
6. Fortalecer a luta pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e
do Hospital Universitário (HUCAM) como hospital-escola
a serviço do ensino, da pesquisa e da extensão.
7. Acompanhar de forma coletiva os serviços de saúde
conveniados ao
sindicato, defendendo o direito dos sindicalizados e a
oferta de serviços de qualidade.
8. Garantir o atendimento jurídico tanto individual quanto
coletivo para osprofessores sindicalizados de todos os
campi.

9. Apresentar balancete financeiro mensal e planilha
detalhada trimestral, dando transparência às informações
da Adufes sobre sua evolução patrimonial e financeira.
10. Assegurar a integração da Adufes aos locais de
trabalho docente (centros e departamentos), para ouvir a
categoria e incorporar suas reivindicações.
11. Garantir o atendimento das demandas específicas
da categoria e incentivar a organização sindical local nos
campi de Alegre, São Mateus e Maruípe.
12. Realizar planejamento participativo das atividades da
Adufes.
13. Estabelecer uma política de comunicação, incluindo
a criação de canais de divulgação das atividades sindicais e de interatividade dos docentes diretamente com a
diretoria.
14. Criar grupos locais, articulados aos GTs do ANDES-SN, organizando calendário anual de eventos da
Adufes, com ativ dades de interesse dos sindicalizados e
da comunidade acadêmica em geral.
15. Promover atividades culturais e lúdicas de integração
entre os docentes e nossa Seção Sindical. Divulgar a
história dos docentes que fizeram e fazem parte da nossa
universidade. Contato: chapa3adufes2019@gmail.com

