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DECISÃO DO I FÓRUM DO CENTRO DE EDUCAÇÃO REALIZADO EM 27 DE MAIO DE 2020 

 

Considerando a escuta dos argumentos verbais explicitados pela representante da Adufes (Ana 

Carolina Galvão Marsiglia) e pela Pró-Reitora de Graduação (Zenólia Christina Campos Figueiredo),  

Considerando os posicionamentos dos departamentos aprovados em reunião das câmaras 

apresentados pelos chefes do DEPS (professor Edson Maciel Junior), do DLCE (professora Regina 

Godinho de Alcântara) e do DTEPE (professora Ines de Oliveira Ramos) e pela diretora do CEI Criarte 

(professora Janaína Silva Costa Antunes),  

Considerando os posicionamentos do representante estudantil (Gabriel Guimarães Nascimento) 

e da representante dos técnicos administrativos no Conselho Departamental do Centro de Educação 

(Érica Alcântara Pinheiro de Paula);  

Considerando a exposição, que foi solicitada por um dos integrantes da plenária e acatada pelo 

Fórum, do Pró-Reitor de Assistência Estudantil (professor Gustavo Henrique Araújo Forde) e da Pró-

Reitora de Extensão (professora Tania Mara Zanotti Guerra Frizzera Delboni);  

Considerando os esclarecimentos, amplo debate e o entendimento de que não houve segurança 

para um posicionamento contrário ou favorável à suspensão do calendário acadêmico;  

O Fórum do Centro de Educação decidiu por ampla maioria solicitar que o Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão discuta a reorganização do calendário 2020, porque todos os prazos previstos no 

calendário para oferta de disciplinas, matrículas e outros não estão sendo realizados devido à suspensão 

de atividades de ensino presenciais estabelecida na Resolução 7/2020.  

Decidiu, ainda, solicitar ao Cepe que quaisquer discussões relativas à adoção de ensino remoto 

sejam, necessariamente, remetidas aos Centros de Ensino para amplo debate, tendo em vista que um 

dos argumentos usados para defender a suspensão do calendário é o espaço que a sua manutenção 

deixa aberto para implementação de modalidades de ensino que podem produzir a precarização do 

trabalho docente.  

Por fim, decidiu solicitar que o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e o Conselho 

Universitário possam ter reunião conjunta que possibilite o diálogo sobre a Resolução 7/2020. 

Vitória, 27 de maio de 2020. 
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