ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NO DIA 02 DE OUTUBRO DE
2020 ÀS 16H, ONLINE DEVIDO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS.
No dia 02 de outubro do ano de dois mil e vinte, às 16h, foi realizada a reunião da
Diretoria da Adufes, presidida pela Prof.ª. Ana Carolina Galvão, com a presença dos
seguintes diretores: Aline Bregonci, Junia Zaidan, Edson Cardoso, Fernanda Binatti
e Keli Xavier. Pauta 1) Solicitação do funcionário Admilson: solicita a doação
das cadeiras que foram inutilizadas pelo sindicato em virtude da compra de cadeiras
novas. APROVADO À UNANIMIDADE. 2) Plenária cultural do dia dos
Professores: propôs-se a realização de evento artístico-cultural aberto à
participação de docentes que quiserem tocar, cantar ou apresentar seus textos e
outras manifestações artístico-culturais. APROVADO À UNANIMIDADE. 3) Eleições
do Andes-SN: Junia Zaidan foi indicada para presidir a Comissão Eleitoral Local e
Edson Cardoso para a suplência. APROVADO À UNANIMIDADE. 4) Concurso de
fotos: Ana Carolina Galvão foi indicada para compor a comissão do concurso de
fotos para a agenda de 2021. APROVADO À UNANIMIDADE. 5) Concurso para a
logomarca da Adufes: Junia Zaidan foi indicada para compor a comissão do
concurso. APROVADO À UNANIMIDADE. 6) Entrega do presente do Dia dos
Professores: propôs-se um plantão com funcionários e membros da diretoria para
que os kits “Abraçaço Adufes” sejam entregues na base do “Passe e pegue”, sem
que os docentes tenham que entrar no prédio. Nos dias 13 e 14 de outubro, das 14
às 17h, diretoria e equipe da Adufes farão a distribuição nos três municípios dos
campi da Ufes. Em Vitória, será na sede do sindicato. No município de São Mateus,
a professora Keli verificará com a direção do Centro o local mais adequado e em
Alegre, na subsede da Adufes. APROVADO À UNANIMIDADE. 7) Earte: propôs-se
solicitar à Administração Central uma reunião para que forneça informações sobre
as próximas etapas a serem implementadas do Plano de Contingência, além de
outros pontos de pauta. APROVADO À UNANIMIDADE. 8) Live “Educação
Básica no ES: TUDO PRONTO PARA RETORNAR ÀS AULAS?”. Proposta para o
dia 8 de outubro, às 17h, com as Profa. Gilda Cardoso (Lagebes) e representantes
dos coletivos de base da educação básica. Mediação de Ana Carolina. APROVADO
À UNANIMIDADE. 8) Carreata organizada pelos coletivos de base da educação
básica: solicitaram apoio financeiro para pagamento de carro de som. APROVADO
À UNANIMIDADE. 9) Vídeos Adufes: A diretoria já tem executado o planejamento
de divulgação do trabalho das/os professoras/es e da universidade e definiu pela
elaboração de 11 vídeos (1 vídeo “Adufes na Pandemia” - já lançado - e mais 1
vídeo por centro, sendo que de Alegre a proposta é de um vídeo para os 2 centros
em conjunto). A produção do vídeo já foi acertada com Arco Vídeos, que apresentou
menor orçamento quando da realização do primeiro material. Foi apresentada à
diretoria a necessidade de fazer a apuração e os roteiros com pessoal especializado
pelas seguintes razões: a) profissionalização do trabalho e melhor alcance do
objetivo; b) impossibilidade de elaboração pela própria equipe de comunicação da
Adufes (muito trabalho já em andamento); c) inviabilidade de acompanhamento da
diretoria (Junia e Ana) na elaboração do roteiro, caso fosse realizado pela
comunicação da Adufes. Foi solicitado orçamento à Nova Pauta, que inicialmente
orçou em R$ 7.983,00 a apuração e roteirização de 10 vídeos de 5 minutos. Foi feita
negociação e adequação da proposta, chegando ao valor de R$6.423,00 para
apuração e elaboração de 10 roteiros de vídeos com três minutos cada. A Nova
Pauta sugere o impulsionamento dos vídeos em redes sociais. Foi apresentada a

proposta de R$800,00 para essa finalidade. A criação de uma identidade visual
para servir de “fio condutor” dos vídeos será feita pela Dr. Quem, que já faz os
trabalhos de artes gráficas da Adufes. O gerenciamento/acompanhamento dos 10
impulsionamentos fica sob responsabilidade da Adufes e a Nova Pauta se propõe a
orientar as jornalistas a respeito. APROVADO À UNANIMIDADE. 10) Obras na
sede da Adufes: Foi definido contratar arquiteta/o para fazer o acompanhamento
da obra, laudos etc; tirar fotos de todas as instalações reformadas; contratar serviço
por empreitada (com detalhamento dos materiais); iniciar imediatamente para que
no início de 2021 a obra esteja pronta. 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, 23 de novembro de 2020.
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