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

Aos dez dias do mês de abril 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, Daniela Zanetti; Junia Zaidan, Edson
Cardoso, Fernanda Binatti e Marlene Cararo, para deliberação da seguinte pauta: 1)
Informes; 2) Resposta ao Conselho de Representantes - consulta sobre
destinação de recursos; 3) Nova logo da Adufes; 4) Intérpretes de LIBRAS.
PAUTA 1- Informes: A Presidenta apresentou os seguintes informes: 1. EAD
EDUCAÇÃO BÁSICA A Adufes está acompanhando os movimentos e entidades
ligados à educação, que, na semana que vem deverão entrar com uma
representação no MPES. 2. HUCAM: consulta sobre situação dos trabalhadores,
por demanda da base. A direção do hospital informa que, apesar do pedido de
doações, tem reforçado as compras governamentais desses itens para atravessar o
período de pandemia. Mas, assim como diversos outros hospitais no mundo todo,
tem enfrentado dificuldades para encontrar fornecedores. Neste momento, não há
falta desses insumos para os trabalhadores da instituição. A superintendente do
HUCAM, Rita Checon, informou que o hospital está em situação confortável, mas
pode vir a ter necessidade de insumos e por isso abriram edital para doações. Não
se trabalha sem EPI no HUCAM de modo algum. Estão fazendo busca ativa para
identificar pessoas que não podem estar trabalhando. A tensão do hospital existe
nas circunstâncias atuais, apesar de não ter nenhum caso confirmado de COVID-19.
O hospital está recebendo pacientes de outras enfermidades para deixar o Jayme o
Dório Silva para COVID-19. HUCAM absorve para deixá-los livres. Alimentação:
recebem ticket alimentação. Fim de semana e à noite providenciam alimento. Fora
isso, é fornecida alimentação para acompanhantes, pacientes e residentes.
Alimentos trazidos de fora precisam ser higienizados e essas normativas de
segurança sempre são orientadas, independente de COVID-19. Professora Rita
Checon se coloca à disposição para conversar com quem desejar maiores
informações. 3. Comunicação: a funcionária Janice fez a tabela com as
informações
localizadas
no
site
alimentado
pelo
COE-Ufes.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JGEQp9dirCsI_DmRHBb04nPziY6o--lkaDKFGgdd8/edit?usp=sharing. Estamos providenciando a inserção de um link na
página da Adufes denominado “Coronavírus”, para inserção de conteúdo que
congregue divulgações de ações. Nele, será inserida a tabela feita pela Janice.
Estamos criando um e-mail próprio respostas que divulguem ações e complementem
dados. 4. Reunião com CT (Nelson, Edson, Marcelo Segatto). O professor
Segatto explicou que precisam de divulgação; sistematização das ações para que as
pessoas possam conseguir apoio (voluntários e financeiro). Os diretores da Adufes
não conseguiram novos contatos para dar andamento a possíveis auxílios. 5.
Reunião Proaeci realizada dia 7/04, 14h. Presentes: Fernanda, Marlene, Ana
(Adufes), Arthur e Gustavo (Proaeci). A Política de Assistência Estudantil é
assessorada pelo Fórum de Assistência Estudantil. 7 estudantes, 7 da gestão,
PROAECI (membro nato). Estudantes trouxeram a proposta de diálogo com
organização e entidades no sentido de agregar algo aos auxílios devido às

necessidades que estão passando. Isso se deu, por coincidência, ao mesmo tempo
que começamos nossa consulta ao CR. O auxílio é insuficiente para cobrir as
despesas dos estudantes. Ele apenas faz o papel de ser parte daquilo que os
estudantes têm de necessidades. Quem recebe auxílios está entre 0-05 salário
mínimo / 0,5-1salario mínimo / 1-1,5 salário mínimo per capita 5246 estudantes
recebem auxílio(s) pecuniários. Os demais recebem auxílio de prazo estendido de
biblioteca e liberação de RU (754 estudantes). Há cerca de 880 estudantes da faixa
C, que recebiam auxílio transporte, consumo (material didático) e liberação do RU
(não pecuniário) e estão entre 0-05sm per capita. Com a suspensão do Aux.
Transporte, esses 880 assistidos, que recebiam R$147,50, passaram a receber
apenas R$50,00. Como bem se sabe, muitas vezes, apesar do auxílio ser destinado
ao transporte, em virtude de outras necessidades, os estudantes se deslocam a pé,
de bicicleta, carona e guardam o valor do auxílio para outras necessidades. Nesse
momento, portanto, esses estudantes tiveram uma redução de 66% do valor de
auxílio recebido, além de não poderem mais se alimentar no RU. Daremos
continuidade ao diálogo com a Proaeci realizando outras reuniões. 6. Consulta ao
Conselho de Representantes Resultado da consulta: Não votaram: 2
conselheiros; A favor da proposta apresentada: 16 conselheiros; Pedem revisão
da proposta: 3 conselheiros. Parecer Assessoria Jurídica Adufes: emitido em 7 de
abril, recomenda apoio financeiro para ajuda humanitária e que não sejam aportados
recursos que configurem natureza da função própria da universidade (como
financiamento de pesquisas, por exemplo). PAUTA: 2) Resposta ao Conselho de
Representantes, da consulta sobre destinação de recursos: Do valor
apresentado ao CR (R$67.572,22), a distribuição se dará nos seguintes termos:
Campanha Máscara Solidária – R$1500,00; PROAECI – R$66.072,22. O valor será
dividido entre 868 estudantes da modalidade C, até 05sm per capita, permitindo um
apoio financeiro no valor de R$73,00 (descontadas taxas bancárias e feito
arredondamento do valor). Com esse montante, a queda no valor recebido pela
PROAECI será minimizado e as necessidades básicas dessas famílias poderá ter
menor impacto. O pagamento do apoio financeiro a essas/es estudantes será
realizado após seu cadastramento em plataforma disponibilizada pela Adufes, com
prazo de inscrição previamente estabelecido (até 21 de abril), atendimento a todos
os dados solicitados e conferência do cadastro junto à lista fornecida pela PROAECI
para esse fim. APROVADO por unanimidade. PAUTA 3) Nova logo da Adufes:
Serão avaliadas pela diretoria as opções apresentadas. PAUTA 4) Intérpretes de
LIBRAS: Aline, Keli e Fernanda acompanharão a contratação e pagamento das
intérpretes. 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 abril de 2020.
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