
 
 

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 
2020 ÀS 15H, ONLINE DEVIDO À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. 

 
 
 
Aos onze dias do mês 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) 

Intervenção da Adufes, Sintufes e DCE no dia 13 de agosto – Reunião do 

CEPE sobre ensino remoto; 3) Gratificação por função à funcionária Janice 

Glória; 4) Convocação de Assembleia Geral virtual. 5) Edital de auxílio a ações 

de solidariedade; 6) Homologação da reconfiguração da diretoria 1) Informes: 

Foram dados os seguintes informes: 1.1- Seminário do Programa de Pós-graduação 

em Política Social  dia 13/8. Ana Carolina participará; 1.2- Frente Popular em 

Defesa do Direito à Educação – Ana Carolina participará do seminário e a Adufes 

apoiará a frente (Aline Bregonci poderá participar quando a agenda possibilitar);  

1.3- Auditoria Cidadã da Dívida inicia no dia 11/8 a campanha “É hora de virar o 

jogo” e nos convida para fazer saudação https://auditoriacidada.org.br/e-hora-de-

virar-o-jogo/. Junia representará a Adufes. 1.4 - Seminário do Fonasefe, “O governo 

Bolsonaro suas políticas e as consequências para a democracia brasileira” de 

agosto, terá Edson representando a Adufes, inicia-se no dia 12/8. Não houve 

inscrições da base. PAUTA 2) Intervenção da Adufes, Sintufes e DCE no dia 13 

de agosto – Reunião do CEPE sobre ensino remoto: propostas para garantir a 

não aglomeração de pessoas, em observância às normas sanitárias relativas à 

Covid: comunicar apenas no grupo de Whatsapp Articulação UFES; enviar 

mensagens aos GTs e Conselho de Representantes; anunciar na quinta de manhã. 

Fazer transmissão ao vivo (Facebook e Instagram). APROVADO. 3) Gratificação 

por função à funcionária Janice Glória. Propôs-se adequação salarial à 

funcionária Janice Glória, na forma de gratificação por função, na porcentagem de 

35% de seu salário. APROVADO.   4) Convocação da Assembleia Geral Virtual: 

com respaldo na Lei 14.010/2020, que vige até outubro, propôs-se convocar AG, 

com data de 27 de agosto, às 15h, com os seguintes itens de pauta,  (a) eleição do 

Conselho Fiscal; (b) orçamento, a ser divulgado por e-mail, com antecedência, à 

base; (c) escolha da logomarca da Adufes; (d) constituição de Comissão de 

Acompanhamento do ensino e trabalho remoto na UFES; (e) proposta de ação 

jurídica sobre trabalho remoto.  5) Edital de apoio a ações de solidariedade no 

contexto da Covid-19. Tendo se encerrado as inscrições do edital divulgado pela 

Adufes, propôs-se remeter ao Conselho de Representantes as inscrições para que 

delibere a respeito da alocação dos recursos. APROVADO. 6) Homologação da 

reconfiguração da diretoria: com as solicitações de desligamento de Daniela 

Zanetti (1ª Secretária), Nelson Figueiredo (Tesoureiro Geral) e Marlene Cararo (4ª 
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suplente), oficializadas, por email, no dia 03 de agosto, Davidson Cury passa a atuar 

como 1º Secretário, Fernanda Binatti passa a atuar como Tesoureira Geral e Kelli 

Simões passa a atuar como 1ª Tesoureira. APROVADO. 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, 11 de agosto de 2020. 
 

 

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


