ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NO DIA 08 DE MAIO DE 2020
ÀS 10H, ONLINE, DEVIDO À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS.
Aos oito dias do mês de maio 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; Junia Zaidan, Edson Cardoso, Fernanda Binatti e
Nelson Figueiredo para deliberação da seguinte pauta: 1) Informes; 2) Orçamento Adufes
2020; 3) Plano de Saúde Unimed. PAUTA 1) Informes: A Presidenta apresentou os
seguintes informes: 1. Reunião GT de assessoramento à Adm. Central: elaboração de
questionários. 2. Reunião de entidades com Governador Renato Casagrande, 06/05/2020:
Fala Ana Carolina ao governador, sobre a educação: Nossa comunidade científica tem
muito a contribuir com as políticas de Estado nas mais diferentes áreas e quero destacar
uma delas aqui, que é muito cara, especialmente a uma instituição de ENSINO: as
“Atividades Pedagógicas Não Presenciais”, formulação utilizada no Programa EscoLAR.
Essa nomenclatura não nos satisfaz para diferenciar de EAD, mas para expressar mais
ainda uma desqualificação. O Programa EscoLAR não atende condições adequadas do
ensino, seja pelos seus elementos mais primários, de acesso, como também dos elementos
mais centrais para nós, da qualidade. Isso vale tanto para estudantes como para
professores e por isso reiteramos a importância de um Conselho permanente que
estabeleça diálogo nas mais diferentes esferas e, retomando o papel mencionado da
universidade e do campo da educação, afirmar que temos algumas dezenas de estudiosos
da educação, das mais diferentes linhas de pesquisa, com décadas de acúmulos de
discussões, que tem toda disposição para apresentar ao governo um conjunto de propostas
e estudos para pensar a educação sem se comprometer com “EAD” ou “APNP”. 3. Reunião
chamada pelo SINASEFE com entidades - “Enfrentamento ao governo Bolsonaro e ações
conjuntas no contexto de ataques à educação durante a pandemia”. Entidades
participantes: Sinasefe Nacional/CSP Conlutas, Adufes, Sindismuv, Seção Sinasefe
Colatina, CSP Conlutas, CNSC Fasubra, Sinasefe-Ifes, SEN CSP Conlutas. A reunião teve
o relato das entidades em relação às dificuldades enfrentadas seja no campo jurídico (ex.:
ações para manter insalubridade), político – macro: ex., PLP39 e micro: ex., a adoção de
EAD pelo IFES etc. Encaminhamentos: buscar formas de ações de solidariedade,
campanhas unitárias etc. PAUTA 2) Orçamento Adufes 2020: continuar a trabalhar com
base no orçamento de 2019, pois não pudemos aprovar em AG o orçamento 2020.
APROVADO por unanimidade. PAUTA 3) Plano de Saúde Unimed: Nelson responsável
por acompanhar as demandas (respostas aos usuários, orientações Elis etc.) e definir com
Fernanda, Ana e Aline, os encaminhamentos. APROVADO por 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, 08 de maio de 2020.
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