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BOLETIM INFORMATIVO DA COMISSÃO ELEITORAL 
 
A Comissão Eleitoral, designada por meio da Portaria nº 412/2021-R com a finalidade de 

coordenar o processo eleitoral de escolha de Representantes do Corpo Técnico-administrativo em 
Educação da UFES junto aos Conselhos Universitário (CUn), de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) e de 
Curadores (CCUR) desta Universidade para o biênio 2022-2024, comunica que o referido processo 
eleitoral realizar-se-á no dia 17 de março de 2022, das 8 às 20 horas. 

Estão aptos a votar todos os Servidores Técnico-Administrativos em Educação ativos e efetivos 
da UFES. 

Os eleitores terão o direito de votar em até 03 (três) chapas para o Conselho Universitário (CUn), 
em até 02 (duas) chapas para o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), e 01 (uma) chapa para 
o Conselho de Curadores conforme a Resolução nº. 12/2010-CUn  

Todas as chapas que obtiveram suas inscrições deferidas e homologadas encontram-se com suas 
respectivas propostas de trabalho relacionadas abaixo. 

A apuração dos votos e a totalização dos votos será divulgada até às 15 horas do dia 18 de 
março de 2022, por meio do sítio eletrônico da Socs (http://www.socs.ufes.br). 

Os pedidos de impugnação dos resultados da Eleição deverão ser encaminhados à Comissão 
Eleitoral até às 15 (quinze) horas do dia 19 de março de 2022 via Documento Avulso no Protocolo WEB 
no prazo acima determinado. A Comissão Eleitoral terá até o dia 23 de março de 2022 para dar seu 
parecer quanto aos supracitados pedidos de impugnação, que será divulgado por meio do sítio 
eletrônico da Socs (http://www.socs.ufes.br). Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral. 
 

Campus Universitário, 15 de fevereiro de 2022 
 

 
Luar Santana de Paula- CUN 

Comissão Eleitoral 
Presidente 

 
Antônio Luiz Rosa - CEPE 

Membro 
 

Joanicy Leandra Pereira - SINTUFES 
Membro  

 
Sônia Maria da Costa Barreto - CCUR 

Membro 
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CONSELHO CHAPAS INSCRITAS E HOMOLOGADAS 
NÚMERO DA 

CHAPA 

Conselho 
Universitário 

Titular: Antonio Carlos dos Santos Cruz (CCS) 
Suplente: Ademar Correia Bacelar (CCS) 

10 

Titular: Daniel Campos Pompermayer (SI) 
Suplente: João Batista Pereira da Silva (CCS) 

15 

Titular: Patrícia Paulino Bianchini (HUCAM) 
Suplente: Renata Cristina Correia da Silva Amorim 
(HUCAM) 

20 

Titular: Michel Eduardo Teixeira Cristo (CCJE) 
Suplente: Marizete Pereira Leite (DGR) 

25 

Conselho de 
Ensino, 

Pesquisa e 
Extensão 

Titular: Milton Rangel (CT) 
Suplente: Maria Aparecida Alves Sousa (HUCAM) 

30 

Titular:  Ilane Coutinho Duarte Lima (Biblioteca Central) 
Suplente: Mario Vieira Cots (CCHN) 

35 

Conselho de 
Curadores 

Titular:  Fernando Coutinho Bissoli (CCE) 
Suplente: Paulo Alvarez Cabanez (SI – Alegre) 

40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO ELEITORAL DESIGNADA POR MEIO DA PORTARIA Nº 412/2021-R 
 

  

CONSELHO UNIVERSITÁRIO 
 

CHAPA 10 – CUn 

Titular: Suplente: 

Antonio Carlos dos Santos Cruz (CCS) Ademar Correia Bacelar (CCS) 

Propostas: 

• Ampliar e fortalecer participação da comunidade técnica administrativa nos processos 
decisórios do Conselho;  

• Atuar com foco na ampliação da qualificação formal (graduação, especialização, mestrado e 
doutorado) e da capacitação dos técnicos administrativos;  

• Defender os técnicos administrativos dos campi da Ufes e do Hucam/Ebserh, sempre que 
formos demandados;  

• Levar ao conhecimento do Conselho os problemas que atingem a vida do trabalhador;  

• Dar conhecimento ao corpo técnico administrativo dos temas em discussão no Conselho;  

• Ter uma atuação pautada nos protocolos de biossegurança e prevenção contra Covid-19 suas 
variantes bem como da Influenza e de suas cepas, preconizados pela Ufes, Secretaria Estadual 
de Saúde, pela ANVISA e OMS;  

• Colaborar para melhoria e ampliação constante da qualidade do ensino público superior;  

• Defender o direito à liberdade de expressão e de participação da comunidade técnica em 
todos os fóruns e colegiados deliberativos da Universidade. 
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CHAPA 15 - CUn 

Titular: Suplente: 

Daniel Campos Pompermayer (SI) João Batista Pereira da Silva (CCS) 

 

Propostas: 

• Autonomia e manutenção da UFES 
o Pela defesa intransigente da UFES pública, laica, democrática, de qualidade e 

socialmente referenciada. o Lutar pela autonomia universitária nos termos do art. 207 
da Constituição Federal; 

o Atuar para garantia da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, bem como 
da assistência e da gestão democrática em todas as unidades organizacionais da UFES; 

o Defender de eleições no mínimo paritária em todos os níveis na UFES; 
o  Contra os cortes de verba da educação!  

• Democracia interna na UFES 
o Defender a composição paritária nos Conselhos Superiores; 
o Defender as eleições paritárias para Reitor; 
o Lutar pela garantia de eleições isentas e independentes para as diretorias de Centro; 
o Defender uma Nova Estatuinte na UFES; 
o Lutar pela ampliação da participação dos técnicos ativos e aposentados, dos 

estudantes e dos terceirizados nos ambientes deliberativos da universidade.  

• Nossa atuação conjunta 
o Manter total independência da administração central, direções de centros e do 

governo. 
o Atuar com transparência e ética na representação dos servidores e servidoras técnicos-

administrativos em educação e demais trabalhadores e trabalhadoras da UFES; 
o Lutar pela isonomia de tratamento entre todos os membros da comunidade 

universidade, docentes, TAE, estudantes e trabalhadores e trabalhadoras 
terceirizados; 

o Fortalecer o trabalho junto a base dos trabalhadores e trabalhadoras técnicos-
administrativos em educação junto ao SINTUFES e a CIS; 

o Combater o machismo, racismo, misoginia, lgbtfobia e assédio o moral nos locais de 
trabalho; 

o Manter constante interlocução com os representantes Docentes e Discentes buscando 
uma atuação conjunta e defesa da universidade, dos direitos da comunidade e com 
foco classista. 

• HUCAM 
o Lutar pela revogação da adesão do Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes 

(HUCAM) à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH); 
o Atuar na defesa de um HUCAM público, 100% integrado ao SUS e livre de cobranças. 

• Carreira e gestão de pessoas 
o Lutar em defesa da carreira dos TAE (PCCTAE) e pela plena aplicação do Plano de 

Desenvolvimento dos Integrantes da Carreira (PDIC) e seu programas na UFES; 
o Atuar na defesa da valorização das trabalhadoras e dos trabalhadores técnico-

administrativos em educação (Servidores TAE) da Ufes; 
o Restabelecer o debate em torno da jornada de trabalho de 30 horas para todas e 

todos; 
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o Lutar pela ampliação da concessão de flexibilização da jornada de trabalho; 
o Lutar para que a comissão de flexibilização de jornada seja eleita pela categoria; 
o Defender o reconhecimento dos servidores TAE, como profissionais da educação, e 

pelo incentivo à sua participação nos espaços de produção do conhecimento, 
incluindo os projetos de ensino, pesquisa, extensão e assistência; 

o Buscar a concessão de carga horária para os servidores TAE realizarem pesquisa e 
extensão; 

o Defender que os servidores TAE possam coordenar, em igualdade de condições com os 
servidores docentes, projetos de pesquisa.  

• Inclusão 
o Defender a ampliação das políticas de inclusão social e acessibilidade às pessoas com 

deficiência e minorias sociais. 
o Lutar pelo fortalecimento e pela efetividade das medidas de inclusão de pessoas com 

deficiência nos concursos públicos. 
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CHAPA 20 – CUn 

Titular: Suplente: 

Patrícia Paulino Bianchini (HUCAM) Renata Cristina Correia da Silva Amorim (HUCAM) 

Propostas: 

• Autonomia e manutenção da UFES 
o Pela defesa intransigente da UFES pública, laica, democrática, de qualidade e 

socialmente referenciada. o Lutar pela autonomia universitária nos termos do art. 207 
da Constituição Federal; 

o Atuar para garantia da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, bem como 
da assistência e da gestão democrática em todas as unidades organizacionais da UFES; 

o Defender de eleições no mínimo paritária em todos os níveis na UFES; 
o  Contra os cortes de verba da educação!  

• Democracia interna na UFES 
o Defender a composição paritária nos Conselhos Superiores; 
o Defender as eleições paritárias para Reitor; 
o Lutar pela garantia de eleições isentas e independentes para as diretorias de Centro; 
o Defender uma Nova Estatuinte na UFES; 
o Lutar pela ampliação da participação dos técnicos ativos e aposentados, dos 

estudantes e dos terceirizados nos ambientes deliberativos da universidade.  

• Nossa atuação conjunta 
o Manter total independência da administração central, direções de centros e do 

governo. 
o Atuar com transparência e ética na representação dos servidores e servidoras técnicos-

administrativos em educação e demais trabalhadores e trabalhadoras da UFES; 
o Lutar pela isonomia de tratamento entre todos os membros da comunidade 

universidade, docentes, TAE, estudantes e trabalhadores e trabalhadoras 
terceirizados; 

o Fortalecer o trabalho junto a base dos trabalhadores e trabalhadoras técnicos-
administrativos em educação junto ao SINTUFES e a CIS; 

o Combater o machismo, racismo, misoginia, lgbtfobia e assédio o moral nos locais de 
trabalho; 

o Manter constante interlocução com os representantes Docentes e Discentes buscando 
uma atuação conjunta e defesa da universidade, dos direitos da comunidade e com 
foco classista. 

• HUCAM 
o Lutar pela revogação da adesão do Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes 

(HUCAM) à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH); 
o Atuar na defesa de um HUCAM público, 100% integrado ao SUS e livre de cobranças. 

• Carreira e gestão de pessoas 
o Lutar em defesa da carreira dos TAE (PCCTAE) e pela plena aplicação do Plano de 

Desenvolvimento dos Integrantes da Carreira (PDIC) e seu programas na UFES; 
o Atuar na defesa da valorização das trabalhadoras e dos trabalhadores técnico-

administrativos em educação (Servidores TAE) da Ufes; 
o Restabelecer o debate em torno da jornada de trabalho de 30 horas para todas e 

todos; 
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o Lutar pela ampliação da concessão de flexibilização da jornada de trabalho; 
o Lutar para que a comissão de flexibilização de jornada seja eleita pela categoria; 
o Defender o reconhecimento dos servidores TAE, como profissionais da educação, e 

pelo incentivo à sua participação nos espaços de produção do conhecimento, 
incluindo os projetos de ensino, pesquisa, extensão e assistência; 

o Buscar a concessão de carga horária para os servidores TAE realizarem pesquisa e 
extensão; 

o Defender que os servidores TAE possam coordenar, em igualdade de condições com os 
servidores docentes, projetos de pesquisa.  

• Inclusão 
o Defender a ampliação das políticas de inclusão social e acessibilidade às pessoas com 

deficiência e minorias sociais. 
o Lutar pelo fortalecimento e pela efetividade das medidas de inclusão de pessoas com 

deficiência nos concursos públicos. 
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CHAPA 25 - CUn 

Titular: Suplente: 

Michel Eduardo Teixeira Cristo (CCJE) Marizete Pereira Leite (DGR) 

• Autonomia e manutenção da UFES 
o Pela defesa intransigente da UFES pública, laica, democrática, de qualidade e 

socialmente referenciada. o Lutar pela autonomia universitária nos termos do art. 207 
da Constituição Federal; 

o Atuar para garantia da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, bem como 
da assistência e da gestão democrática em todas as unidades organizacionais da UFES; 

o Defender de eleições no mínimo paritária em todos os níveis na UFES; 
o  Contra os cortes de verba da educação!  

• Democracia interna na UFES 
o Defender a composição paritária nos Conselhos Superiores; 
o Defender as eleições paritárias para Reitor; 
o Lutar pela garantia de eleições isentas e independentes para as diretorias de Centro; 
o Defender uma Nova Estatuinte na UFES; 
o Lutar pela ampliação da participação dos técnicos ativos e aposentados, dos 

estudantes e dos terceirizados nos ambientes deliberativos da universidade.  

• Nossa atuação conjunta 
o Manter total independência da administração central, direções de centros e do 

governo. 
o Atuar com transparência e ética na representação dos servidores e servidoras técnicos-

administrativos em educação e demais trabalhadores e trabalhadoras da UFES; 
o Lutar pela isonomia de tratamento entre todos os membros da comunidade 

universidade, docentes, TAE, estudantes e trabalhadores e trabalhadoras 
terceirizados; 

o Fortalecer o trabalho junto a base dos trabalhadores e trabalhadoras técnicos-
administrativos em educação junto ao SINTUFES e a CIS; 

o Combater o machismo, racismo, misoginia, lgbtfobia e assédio o moral nos locais de 
trabalho; 

o Manter constante interlocução com os representantes Docentes e Discentes buscando 
uma atuação conjunta e defesa da universidade, dos direitos da comunidade e com 
foco classista. 

• HUCAM 
o Lutar pela revogação da adesão do Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes 

(HUCAM) à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH); 
o Atuar na defesa de um HUCAM público, 100% integrado ao SUS e livre de cobranças. 

• Carreira e gestão de pessoas 
o Lutar em defesa da carreira dos TAE (PCCTAE) e pela plena aplicação do Plano de 

Desenvolvimento dos Integrantes da Carreira (PDIC) e seu programas na UFES; 
o Atuar na defesa da valorização das trabalhadoras e dos trabalhadores técnico-

administrativos em educação (Servidores TAE) da Ufes; 
o Restabelecer o debate em torno da jornada de trabalho de 30 horas para todas e 

todos; 
o Lutar pela ampliação da concessão de flexibilização da jornada de trabalho; 
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o Lutar para que a comissão de flexibilização de jornada seja eleita pela categoria; 
o Defender o reconhecimento dos servidores TAE, como profissionais da educação, e 

pelo incentivo à sua participação nos espaços de produção do conhecimento, 
incluindo os projetos de ensino, pesquisa, extensão e assistência; 

o Buscar a concessão de carga horária para os servidores TAE realizarem pesquisa e 
extensão; 

o Defender que os servidores TAE possam coordenar, em igualdade de condições com os 
servidores docentes, projetos de pesquisa.  

• Inclusão 
o Defender a ampliação das políticas de inclusão social e acessibilidade às pessoas com 

deficiência e minorias sociais. 
o Lutar pelo fortalecimento e pela efetividade das medidas de inclusão de pessoas com 

deficiência nos concursos públicos. 
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CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 
 
 

CHAPA 30 - Cepe 

Titular: Suplente: 

Milton Rangel (CT) Maria Aparecida Alves Sousa (HUCAM) 

Propostas: 

• Autonomia e manutenção da UFES 
o Pela defesa intransigente da UFES pública, laica, democrática, de qualidade e 

socialmente referenciada. o Lutar pela autonomia universitária nos termos do art. 207 
da Constituição Federal; 

o Atuar para garantia da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, bem como 
da assistência e da gestão democrática em todas as unidades organizacionais da UFES; 

o Defender de eleições no mínimo paritária em todos os níveis na UFES; 
o  Contra os cortes de verba da educação!  

• Democracia interna na UFES 
o Defender a composição paritária nos Conselhos Superiores; 
o Defender as eleições paritárias para Reitor; 
o Lutar pela garantia de eleições isentas e independentes para as diretorias de Centro; 
o Defender uma Nova Estatuinte na UFES; 
o Lutar pela ampliação da participação dos técnicos ativos e aposentados, dos 

estudantes e dos terceirizados nos ambientes deliberativos da universidade.  

• Nossa atuação conjunta 
o Manter total independência da administração central, direções de centros e do 

governo. 
o Atuar com transparência e ética na representação dos servidores e servidoras técnicos-

administrativos em educação e demais trabalhadores e trabalhadoras da UFES; 
o Lutar pela isonomia de tratamento entre todos os membros da comunidade 

universidade, docentes, TAE, estudantes e trabalhadores e trabalhadoras 
terceirizados; 

o Fortalecer o trabalho junto a base dos trabalhadores e trabalhadoras técnicos-
administrativos em educação junto ao SINTUFES e a CIS; 

o Combater o machismo, racismo, misoginia, lgbtfobia e assédio o moral nos locais de 
trabalho; 

o Manter constante interlocução com os representantes Docentes e Discentes buscando 
uma atuação conjunta e defesa da universidade, dos direitos da comunidade e com 
foco classista. 

• HUCAM 
o Lutar pela revogação da adesão do Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes 

(HUCAM) à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH); 
o Atuar na defesa de um HUCAM público, 100% integrado ao SUS e livre de cobranças. 

• Carreira e gestão de pessoas 
o Lutar em defesa da carreira dos TAE (PCCTAE) e pela plena aplicação do Plano de 

Desenvolvimento dos Integrantes da Carreira (PDIC) e seu programas na UFES; 
o Atuar na defesa da valorização das trabalhadoras e dos trabalhadores técnico-
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administrativos em educação (Servidores TAE) da Ufes; 
o Restabelecer o debate em torno da jornada de trabalho de 30 horas para todas e 

todos; 
o Lutar pela ampliação da concessão de flexibilização da jornada de trabalho; 
o Lutar para que a comissão de flexibilização de jornada seja eleita pela categoria; 
o Defender o reconhecimento dos servidores TAE, como profissionais da educação, e 

pelo incentivo à sua participação nos espaços de produção do conhecimento, 
incluindo os projetos de ensino, pesquisa, extensão e assistência; 

o Buscar a concessão de carga horária para os servidores TAE realizarem pesquisa e 
extensão; 

o Defender que os servidores TAE possam coordenar, em igualdade de condições com os 
servidores docentes, projetos de pesquisa.  

• Inclusão 
o Defender a ampliação das políticas de inclusão social e acessibilidade às pessoas com 

deficiência e minorias sociais. 
o Lutar pelo fortalecimento e pela efetividade das medidas de inclusão de pessoas com 

deficiência nos concursos públicos. 
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CHAPA 35 – Cepe 

Titular: 
 

Suplente: 

Ilane Coutinho Duarte Lima (BC) Mario Vieira Cots (CCHN) 

Propostas: 

• Autonomia e manutenção da UFES 
o Pela defesa intransigente da UFES pública, laica, democrática, de qualidade e 

socialmente referenciada. o Lutar pela autonomia universitária nos termos do art. 207 
da Constituição Federal; 

o Atuar para garantia da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, bem como 
da assistência e da gestão democrática em todas as unidades organizacionais da UFES; 

o Defender de eleições no mínimo paritária em todos os níveis na UFES; 
o  Contra os cortes de verba da educação!  

• Democracia interna na UFES 
o Defender a composição paritária nos Conselhos Superiores; 
o Defender as eleições paritárias para Reitor; 
o Lutar pela garantia de eleições isentas e independentes para as diretorias de Centro; 
o Defender uma Nova Estatuinte na UFES; 
o Lutar pela ampliação da participação dos técnicos ativos e aposentados, dos 

estudantes e dos terceirizados nos ambientes deliberativos da universidade.  

• Nossa atuação conjunta 
o Manter total independência da administração central, direções de centros e do 

governo. 
o Atuar com transparência e ética na representação dos servidores e servidoras técnicos-

administrativos em educação e demais trabalhadores e trabalhadoras da UFES; 
o Lutar pela isonomia de tratamento entre todos os membros da comunidade 

universidade, docentes, TAE, estudantes e trabalhadores e trabalhadoras 
terceirizados; 

o Fortalecer o trabalho junto a base dos trabalhadores e trabalhadoras técnicos-
administrativos em educação junto ao SINTUFES e a CIS; 

o Combater o machismo, racismo, misoginia, lgbtfobia e assédio o moral nos locais de 
trabalho; 

o Manter constante interlocução com os representantes Docentes e Discentes buscando 
uma atuação conjunta e defesa da universidade, dos direitos da comunidade e com 
foco classista. 

• HUCAM 
o Lutar pela revogação da adesão do Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes 

(HUCAM) à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH); 
o Atuar na defesa de um HUCAM público, 100% integrado ao SUS e livre de cobranças. 

• Carreira e gestão de pessoas 
o Lutar em defesa da carreira dos TAE (PCCTAE) e pela plena aplicação do Plano de 

Desenvolvimento dos Integrantes da Carreira (PDIC) e seu programas na UFES; 
o Atuar na defesa da valorização das trabalhadoras e dos trabalhadores técnico-

administrativos em educação (Servidores TAE) da Ufes; 
o Restabelecer o debate em torno da jornada de trabalho de 30 horas para todas e 
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todos; 
o Lutar pela ampliação da concessão de flexibilização da jornada de trabalho; 
o Lutar para que a comissão de flexibilização de jornada seja eleita pela categoria; 
o Defender o reconhecimento dos servidores TAE, como profissionais da educação, e 

pelo incentivo à sua participação nos espaços de produção do conhecimento, 
incluindo os projetos de ensino, pesquisa, extensão e assistência; 

o Buscar a concessão de carga horária para os servidores TAE realizarem pesquisa e 
extensão; 

o Defender que os servidores TAE possam coordenar, em igualdade de condições com os 
servidores docentes, projetos de pesquisa.  

• Inclusão 
o Defender a ampliação das políticas de inclusão social e acessibilidade às pessoas com 

deficiência e minorias sociais. 
o Lutar pelo fortalecimento e pela efetividade das medidas de inclusão de pessoas com 

deficiência nos concursos públicos. 
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CONSELHO DE CURADORES 
 

CHAPA 40 – Ccur 

Titular: 
 

 Suplente: 
 

Fernando Coutinho Bissoli (CCE) Paulo Alvarez Cabanez (SI – Alegre) 

Propostas: 

• Autonomia e manutenção da UFES 
o Pela defesa intransigente da UFES pública, laica, democrática, de qualidade e 

socialmente referenciada. o Lutar pela autonomia universitária nos termos do art. 207 
da Constituição Federal; 

o Atuar para garantia da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, bem como 
da assistência e da gestão democrática em todas as unidades organizacionais da UFES; 

o Defender de eleições no mínimo paritária em todos os níveis na UFES; 
o  Contra os cortes de verba da educação!  

• Democracia interna na UFES 
o Defender a composição paritária nos Conselhos Superiores; 
o Defender as eleições paritárias para Reitor; 
o Lutar pela garantia de eleições isentas e independentes para as diretorias de Centro; 
o Defender uma Nova Estatuinte na UFES; 
o Lutar pela ampliação da participação dos técnicos ativos e aposentados, dos 

estudantes e dos terceirizados nos ambientes deliberativos da universidade.  

• Nossa atuação conjunta 
o Manter total independência da administração central, direções de centros e do 

governo. 
o Atuar com transparência e ética na representação dos servidores e servidoras técnicos-

administrativos em educação e demais trabalhadores e trabalhadoras da UFES; 
o Lutar pela isonomia de tratamento entre todos os membros da comunidade 

universidade, docentes, TAE, estudantes e trabalhadores e trabalhadoras 
terceirizados; 

o Fortalecer o trabalho junto a base dos trabalhadores e trabalhadoras técnicos-
administrativos em educação junto ao SINTUFES e a CIS; 

o Combater o machismo, racismo, misoginia, lgbtfobia e assédio o moral nos locais de 
trabalho; 

o Manter constante interlocução com os representantes Docentes e Discentes buscando 
uma atuação conjunta e defesa da universidade, dos direitos da comunidade e com 
foco classista. 

• HUCAM 
o Lutar pela revogação da adesão do Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes 

(HUCAM) à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH); 
o Atuar na defesa de um HUCAM público, 100% integrado ao SUS e livre de cobranças. 

• Carreira e gestão de pessoas 
o Lutar em defesa da carreira dos TAE (PCCTAE) e pela plena aplicação do Plano de 

Desenvolvimento dos Integrantes da Carreira (PDIC) e seu programas na UFES; 
o Atuar na defesa da valorização das trabalhadoras e dos trabalhadores técnico-
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administrativos em educação (Servidores TAE) da Ufes; 
o Restabelecer o debate em torno da jornada de trabalho de 30 horas para todas e 

todos; 
o Lutar pela ampliação da concessão de flexibilização da jornada de trabalho; 
o Lutar para que a comissão de flexibilização de jornada seja eleita pela categoria; 
o Defender o reconhecimento dos servidores TAE, como profissionais da educação, e 

pelo incentivo à sua participação nos espaços de produção do conhecimento, 
incluindo os projetos de ensino, pesquisa, extensão e assistência; 

o Buscar a concessão de carga horária para os servidores TAE realizarem pesquisa e 
extensão; 

o Defender que os servidores TAE possam coordenar, em igualdade de condições com os 
servidores docentes, projetos de pesquisa.  

• Inclusão 
o Defender a ampliação das políticas de inclusão social e acessibilidade às pessoas com 

deficiência e minorias sociais. 
o Lutar pelo fortalecimento e pela efetividade das medidas de inclusão de pessoas com 

deficiência nos concursos públicos. 

 
 


