
 

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NO DIA 10 DE JUNHO DE 2020 
ÀS 14H, ONLINE DEVIDO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. 

 
 
 
Aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte foi realizada reunião da 
Diretoria da ADUFES presidida pela Prof.ª. Ana Carolina Galvão e com a presença 
dos seguintes diretores: Aline Bregonci, Daniela Zanetti , Edson Cardoso, Fernanda 
Binatti, Marlene Cararo, Keli Simoes, Nelson Figueiredo e Junia Mattos Zaidan, para 
deliberação da seguinte pauta: 1) Informes; 2) Orçamento / contratação de 
freelancer para comunicação; 3) GT Reitoria (solicitação de retorno, por parte 
do presidente do GT); 4) Ensino remoto na Ufes; 5) Lives. PAUTA 1. Informes: 
A Presidenta apresentou os seguintes informes:  Plataforma Jitsi (plenária virtual). 
Com ajuda do prof. Moisés, estamos verificando como melhorar essas realizações. 
Também estamos aguardando retorno do google.meets e webex cisco. Já tentamos 
zoom (sem retorno) e outras ferramentas que não nos atendem. PAUTA 2) 
Orçamento / contratação de freelancer para comunicação: Aprovada por 
unanimidade a contratação de freelancer para auxiliar a comunicação, uma vez que 
a demanda aumentou muito. PAUTA 3) GT Reitoria: solicitação do GT à Adufes 
para que reconsidere a decisão de sair do GT, enviada pelo presidente: 
Reprovada por maioria. Dentre os diretores em exercício a distribuição dos votos 
foi: 1 favorável, 4 contrários e 1 abstenção. Dentre os diretores suplentes as 
manifestações foram: 1 contrário, 1 abstenção e 1 ausente durante a votação. 
PAUTA 4) Ensino remoto na Ufes: pontos fundamentais de posição: 1). Planejar 
com o devido tempo de debate, a transição entre o isolamento social e o retorno às 
atividades presenciais.2). Utilizar plataformas públicas para realização de atividades 
de reaglutinação da comunidade acadêmica. 3). Realizar plenárias acadêmicas 
virtuais, que permitam ampla participação de toda comunidade acadêmica na 
discussão sobre as decisões a serem tomadas.4). Garantir acesso universalizado a 
equipamentos e internet à toda comunidade acadêmica.5). Planejar investimentos 
em instalações e condições para a retomada das atividades presenciais. 6). 
Articular-se a outras entidades que fortaleçam a luta por recursos públicos para o 
orçamento das universidades. 7) A Reitoria precisa estabelecer compromisso com a 
excepcionalidade do momento, sem nenhuma margem de aproveitamento das 
decisões extraordinárias em funcionamento regular. 8). Garantir condições de 
trabalho, considerando: aumento da jornada não computada; do volume de trabalho 
em si; direito de imagem e autoria; condições alteradas de realização de tarefas: 
trabalho doméstico, grupos de risco, disponibilidade de equipamentos; cuidados de 
saúde laboral com problemas físicos (como Lesão por Esforço Repetitivo, hérnia de 
disco, alterações do sono, falsa miopia, problemas auditivos, transtornos 
psicológicos etc.). Aprovado por unanimidade, sendo que 1 membro estava 
ausente durante a votação. PAUTA 5) Lives: a diretora Keli lembrou que é 
necessário ter atenção na regularidade e periodicidade para planejar as intérpretes. 
Fernanda está acompanhando os pagamentos das intérpretes. Lives propostas: 5.1. 
Paulo Nakatani (17/06): Economia pré e pós-pandemia. Aprovado por 
unanimidade, sendo que 2 membros estavam ausentes durante a votação. 5.2. 
Beth Barros/Gaudêncio Frigotto//Dulcineia Rosemberg (30/06): Trabalho docente 
nas universidades. Aprovado por unanimidade, sendo que 2 membros estavam 



 

ausentes durante a votação. 5.3. Mauricio Abdalla (08/07): Religião, Ciência e 
Educação. Aprovado por unanimidade sendo que 2 membros estavam ausentes 
durante a votação. 5.4.Sergio Amadeu. Democratização da internet. Rejeitado por 
maioria. Dentre os diretores em exercício a distribuição dos votos foi: 1 voto 
favorável, 4 contrários e 1 ausente durante a votação. Dentre os diretores suplentes 
as manifestações foram: 2 contrários e 1 ausente durante a votação. 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, 10 de junho de 2020. 
 
 

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


