ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2020
ÀS 15H, ONLINE DEVIDO À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS.

Aos vinte e seis dias do mês de março 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, Marlene Cararo, Keli Simoes, Nelson Figueiredo
para deliberação da seguinte pauta: 1) Informes; 2) Reitoria da UFES; 3)
Mecanismo de contato com a base durante a pandemia; 4) Divulgação de
campanhas de arrecadação e ajuda da Adufes (Cariacica e São Mateus); 5)
Produção do site. PAUTA 1) Informes: A Presidenta apresentou os seguintes
informes: Sobre Fórum Estadual de Educação (FEE) e a implantação de EAD na
Educação Básica, foram designadas Ana e Fernanda para representação no FEE.
Participação no COE-Ufes: estamos insistindo na nossa participação, devido à
gravidade do momento e a necessidade de contribuir com a reflexão sobre ações
institucionais urgentes. Uma reunião com o reitor foi agendada para 30/3. PAUTA: 2)
Reitoria da UFES: pontos a apresentar: 1) Garantia de participação em reuniões do
COE-Ufes, 2. Providências imediatas (Coronavírus) – terceirizados e resolução
04/2020. 3) Reiterar o Programa eleito da diretoria Adufes Propositiva e Plural e
seus princípios, 4) Reuniões periódicas com Adufes (uma vez ao mês) e resposta às
solicitações. APROVADO por unanimidade. PAUTA 3) Mecanismos de contato
com a base durante a pandemia: Transmissão ao vivo pelo facebook, Youtube.
Denunciar as medidas do governo federal e suas implicações. APROVADO por
unanimidade. PAUTA 4) Divulgação de campanhas de arrecadação e ajuda da
Adufes (Cariacica e São Mateus): APROVADO por unanimidade. PAUTA 5)
Produção do site: fazer reuniões com as empresas. 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, 26 de março de 2020.
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