
 
 

 

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NO 01 DE SETEMBRO DE 
2020 ÀS 17H30, ONLINE DEVIDO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. 
 

No primeiro dia de setembro do ano de dois mil e vinte, às 17h30, foi realizada reunião da 
Diretoria da ADUFES, presidida pela Prof.ª. Ana Carolina Galvão e com a presença dos 
seguintes diretores: Aline Bregonci, Junia Zaidan, Edson Cardoso, Fernanda Binatti, Aline 
Bregonci e Keli Silva. Constaram da reunião 1) Informes,  2) Reflexão sobre a gestão, 
na conjuntura e a seguinte pauta para deliberação: 3) Reunião do GTCA no dia 03 de 
setembro; 4) Reunião ampliada com o CR e todos os GTs, no dia 04 de setembro; 5) 
Campanha vida de servidor 1. Informes: A Presidenta apresentou os seguintes 
informes: 1) Informes: 1.1 Grito dos Excluídos será no dia 7/9 e haverá divulgação prévia 
nos canais da Adufes; 1.2 O Fórum Capixaba em Defesa da Vida dos Trabalhadores está 
articulando, através de Junia Zaidan um GT com entidades ligadas ao serviço público e as 
empresas públicas, a partir dos encaminhamentos do seminário do Fonasefe, realizado 
em meados de agosto; 1.3 9º Conad extraordinário foi convocado para o final de 
setembro, com prazo para o envio de texto até o dia. 2) Reflexão sobre a gestão, na 
conjuntura: o 39º Congresso, anterior à pandemia da Covid-19, decidiu pela convocação 
de um Conad Extraordinário para acumular debate acerca da vinculação à CSP Conlutas. 
Há tensionamento entre grupos políticos distintos, tanto nacional, quanto localmente, a 
respeito desse tema, que ainda não será objeto de discussão no 9º Conad Extraordinário. 
A discussão solicita debate presencial sob o risco de se fragilizar sua efetividade. 
Contudo, como a Adufes não contribui localmente com a CSP Conlutas, é necessário 
iniciar o debate quando a direção nacional o fizer. Além da luta pelo Fora Bolsonaro, 
campanha da Adufes com os demais segmentos da Ufes desde abril, as questões 
urgentes para a luta pela categoria, no momento, se concentram na reforma 
administrativa, em tramitação e na luta contra a intensificação da precarização da 
educação pública, agora, no contexto do ensino remoto, instalado em grande parte das 
IES. Localmente, a luta pelo serviço público tem se dado, entre outras coisas,  através da 
campanha Vida de Servidor, da qual a Adufes participa. Em relação à educação pública, a 
luta pela suspensão do calendário acadêmico de março até junho e, na sequência, a luta 
contra o ensino remoto, até agosto, significaram a ampliação de um debate mal conduzido 
pela reitoria e viabilizado pela Adufes e os demais segmentos. Nesse processo, houve 
sensível aproximação com a base  de docentes, através de plenárias locais, gerais, 
assembleias, transmissões ao vivo (“lives”), correspondência eletrônica, presença da 
Adufes em reuniões de departamento, possibilitando melhor compreensão das 
particularidades das condições de trabalho, expectativas e franqueando a escuta. Esta 
também tem sido possibilitada pela atuação do Conselho de Representantes (CR), em 
que há docentes de todos os centros. Essas ações, conjugadas com nossa atuação junto 
aos movimentos populares, centrais, coletivos, externamente à Ufes, na luta intensificada 
pela pandemia, mesmo não tendo sido previstas, têm direta relação com o planejamento 
realizado em janeiro, com base no programa da chapa eleita. A campanha de 
fortalecimento da Seção Sindical, através da filiação, por exemplo, ainda que no atual 
momento não seja nosso foco explícito – em face da gravidade da situação sanitária a 
nós imposta pela pandemia - se realiza nas ações da gestão, como ilustrado no vídeo 
produzido pela Adufes, nas visitas feitas pela diretoria imediatamente após a eleição aos 



 
departamentos para agradecer e convidar docentes não filiados a conhecer nossa sede 
(antes da pandemia), entre outras.  PAUTA: 3) Reunião ampliada com o GTCA no dia 
03 de setembro: A reunião terá como objetivo iniciar o processo de escolha da nova 
marca da Adufes. Será proposta uma comissão para o concurso e uma comissão 
julgadora. Os detalhes do edital e da composição deverão ser decididos na reunião 
ampliada do GT com a diretoria. Participarão, pela diretoria, Ana Carolina Galvão e Junia 
Zaidan APROVADO À UNANIMIDADE. PAUTA: 4) Reunião ampliada com o CR e 
todos os GTs, no dia 04 de setembro: a reunião terá como objetivo iniciar o processo 
de acompanhamento do EARTE e continuar monitorando a forma como o trabalho remoto 
tem sido conduzido na Ufes, como decidido em assembleia. Participarão, pela diretoria, 
Ana Carolina Galvão, Junia Zaidan e Edson Cardoso. APROVADO À UNANIMIDADE. 
PAUTA: 5). Campanha vida de servidor. A campanha incluirá a publicação de vídeos 
curtos de servidores dando depoimentos. Os membros da diretoria entrarão em contato 
com docentes de diferentes áreas e centros de ensino, além de técnicos. Como o DCE 
participa da campanha, ficou encarregado de chamar estudantes para a mesma 
finalidade. 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, 01 de setembro de 2020. 

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

 


