
Eleição para 
Representante Docente no 
Conselho Universitário da Ufes

VEM COM 

A GEN� 
QUE NÓS VAMOS 

COM VOCÊ!

MÁRIO CLÁUDIO SIMÕES 
Centro Ciências Humanas e Naturais 

GILDA CARDOSO 
Centro de Educação

�TULAR SUP�N�

CHAPA

DemocratizAção

VO
TE

VO� CHAPA 10!

VOTAÇÃO DIA 7 DE NOVEMBRO 
das 8h às 20h, pelo link 

https://votacao.ufes.br/



Atuar, embasados em conhecimentos, valores e práticas ancorados na 
técnica, na política e na ética, a partir do princípio de que a UFES tem como 
função social a melhoria das condições de vida da população do Espírito Santo.

Criar e difundir canais de diálogo com a comunidade docente da UFES.

Defender que a UFES conjugue responsabilidade social com 
DemocratizAÇÃO.

Debater sobre os significados da qualidade no e do ensino superior público 
para a DemocratizAÇÃO da sociedade do ponto de vista econômico, cultural, 
técnico, artístico, ético e político articulado à proposição de ações que 
visibilizem a universidade como espaço de inclusão social.

Apoiar ações, pautas, políticas e programas que possibilitem a inclusão de 
todos os grupos populacionais, especialmente os historicamente 
invisibilizados, nos campi com compromisso no combate ao racismo, ao 
machismo, à LGBTQIAP+fobia, e outras opressões dentro da Universidade.

Buscar melhorias nas condições de trabalho da comunidade docente para a 
produção e a difusão da ciência, da tecnologia e da inovação, incluindo 
condições de infraestrutura, orçamentárias, organizacionais e pedagógicas, 
reafirmando posicionamento contrário às mudanças propostas na resolução 
60/1992, que precarizam ainda mais o trabalho docente.

Lutar contra os cortes de recursos decorrentes da aprovação da EC 
95/2016, pautando, inclusive, a defesa de sua revogação, tornando o Conselho 
Universitário espaço de debate e resistência a situações que ameacem o 
serviço público brasileiro.

Reafirmar a oposição da comunidade docente em relação à Reforma 
Administrativa (PEC 32) e construir com as demais organizações socias 
mecanismos de reação aos ataques ao serviço público.

Defender de forma intransigente a educação, a universidade pública e 
gratuita, a autonomia universitária, o respeito às instâncias colegiadas e aos 
processos democráticos institucionalmente vividos, o serviço público, o SUS, a 
ciência, as artes e o saber historicamente construídos, combatendo qualquer 
ataque à liberdade de expressão, de cátedra e de existência.

Atuar, de maneira incansável, para que voltemos a sonhar e a ter esperança! 

VO� CHAPA 10!
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CONHEÇA AS 
PROPOSTAS DA CHAPA 10 



Somos a chapa 10 - “DemocratiZação”. Nosso princípio de atuação é a 
luta pela gestão democrática e compartilhada da Ufes. Nossa luta é por 
condições adequadas para o ensino, pesquisa e extensão. Nossa ação é 
por uma Ufes democrática e atuante na sociedade.

Estaremos engajados no fortalecimento da democracia dentro e fora 
da universidade e com propostas de construção e reconstrução da 
universidade que a fortaleçam como lugar de construção coletiva e 
diálogo.

Estaremos atentos a todas as pautas do Conselho Universitário, sempre 
com a necessária postura crítica, visando à melhoria das condições de 
trabalho e de vida para docentes do magistério superior e EBTTs, estu-
dantes e técnicos e técnicas administrativas em educação.

Temos compromisso com a transparência, com o direito à informação e 
com a escuta atenta, garantindo que a comunidade acadêmica tenha 
mais acesso às pautas deliberadas pelo Conselho Universitário. É nosso 
compromisso manter um diálogo permanente com os colegas e as 
colegas que representamos sobre as pautas tratadas no Conselho, 
sempre com a antecedência que o tema demandar e permitir, a fim de 
que se assegure a efetiva participação da comunidade acadêmica nas 
decisões do Conselho.

Por fim, atuaremos com a responsabilidade e a dignidade que a função 
de representação requer, e com a urgência que o momento atual impõe 
na defesa da democracia e da ação coletiva para pensar, compreender 
e agir sobre os desafios da relação entre a universidade e a sociedade.

ELEIÇÃO PARA REPRESENTANTE 
DOCENTE NO CONSELHO UNIVERSITÁRIO!

TITULAR SUPLENTE
Mário Cláudio Simões 
Departamento de 
Línguas e Letras (CCHN)

Gilda Cardoso
Departamento de 
Educação, Política 
e Sociedade (CE)

CHAPA 10 - DEMOCRATIZAÇÃO

VOTE CHAPA 10!

 Data da votação: 07/11, das 08h às 20h. 
Vote pelo link:  https://votacao.ufes.br/


