
 
 

 

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 

2020 ÀS 17H30, ONLINE DEVIDO À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. 
 
 
 
Aos vinte e seis dias de agosto do ano de dois mil e vinte foi realizada reunião da Diretoria 
da ADUFES presidida pela Profª. Ana Carolina Galvão e com a presença dos seguintes 
diretores: Aline Bregonci, Junia Zaidan, Edson Cardoso, Fernanda Binatti e Keli Simões, 
para deliberação da seguinte pauta: 1) Informes; 2) Acompanhamento do ensino 
remoto na Ufes; 3) Logomarca da Adufes 1) Informes: Os informes incluíram a 
articulação com entidades do serviço público para ação unificada, como encaminhado 
pelo seminário do Fonasefe nos dias 12 a 14 de agosto; as orientações da Assessoria 
jurídica para a assembleia de 27 de agosto; retornos recebidos pela Secretaria para 
composição do Conselho Fiscal: recebemos quatro inscrições até o momento. PAUTA 2) 
Acompanhamento do ensino/trabalho remoto na Ufes: a diretoria acumulou reflexão 
sobre a implementação do Earte na Ufes e decidiu propor em assembleia uma comissão 
de acompanhamento ao ensino/trabalho remoto, com diferentes frentes de atuação 
(aspectos jurídicos, saúde docente (física e psicológica), proposições à Ufes etc.), em 
articulação com os GTs da Adufes e Conselho de Representantes. APROVADO À 
UNANIMIDADE; 3) Logomarca da Adufes: A empresa contratada pela Adufes 
apresentou propostas para alteração da logomarca. Na condução desse item de pauta, na 
Assembleia Geral agendada para o dia 27/8/2020, a diretoria submeterá consulta sobre 
(a) se altera ou não a logomarca; (b) caso se decida alterar, se será feita a consulta sobre 
a escolha  a partir das propostas existentes ou uma nova proposta a ser construída. 
APROVADO À UNANIMIDADE. Nada mais havendo a ser tratado, a Presidenta deu por 
encerrada a reunião, e eu, Junia Claudia Santana de Mattos Zaidan, Secretária Geral, 
lavrei a presente ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pela 
presidenta. 
 
Vitória, 26 de agosto de 2020. 
 
 

     
Ana Carolina Galvão Marsiglia   Junia Claudia S. de Mattos Zaidan 
Presidenta      Secretária Geral 
 

 

 
 
 
 


