
 
 

 

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES DA ADUFES 1 

REALIZADA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2020 ÀS 14 HORAS.  2 

 3 

Aos doze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, foi realizada a reunião 4 

do Conselho de Representantes da ADUFES, iniciando às 14 horas, na sede da 5 

Adufes, presidida pela Professora Ana Carolina Galvão, com a presença da vice-6 

presidenta da Adufes, Professora Aline Bregonci, da secretária geral Professora 7 

Junia Zaidan, do tesoureiro geral, Professor Nelson Figueiredo e dos seguintes 8 

professores representantes dos Centros de Ensino: Alexandre Cardoso da Cunha 9 

(CCS), Ana Cláudia H. Meira (CCAE), Ana Lucia C. Heckert (CCHN), Ana Maria 10 

Petronetto Serpa (CCJE, suplente), André Pizzaia Butta (CEUNES), Antonio Carlos 11 

Amador Gil (CCHN, suplente), Éder Carlos Moreira (CCENS), Edna Castro de 12 

Oliveira (CE), Edson de Paula Ferreira (CT), Fabio Corrêa Dutra (CCE, suplente), 13 

Gaspar Paz (CAr), Humberto Belich Júnior (CCE), José Antonio da Rocha Pinto 14 

(CCE), Jussara Farias Fardin (CT, suplente), Luciana P. R. G. Soares (CE, 15 

suplente), Luciano Novaes Vidon (CCHN), Marcelo Martins Barreira (CCHN, 16 

suplente), Maria Elizabeth Barros de Barros (CCHN), Moisés R. N. Ribeiro (CT), 17 

Mônica de Fátima Bianco (CCJE), Myriam Salomão (CAr), Odilea Dessaune de 18 

Almeida (CE), Paula Cristina da Costa Silva (CEFD), Priscila Silva Machado (CCS), 19 

Ricardo Roberto Behr (CCJE), Rita de Cássia Duarte Lima (CCS, suplente), para 20 

deliberação da seguinte pauta: 1) Informes 2) Eleição das/os secretárias/os do 21 

Conselho de Representantes; 3) Composição de comissão para elaboração de 22 

regimento próprio do Conselho de Representantes; 4) Apreciação de 23 

resoluções da Adufes, a saber: 4.1 - sobre “Procedimentos para participação 24 

de docentes sindicalizadas/os nas atividades da Adufes que envolvem 25 

viagens”; 4.2 - “Despesas com diárias e deslocamentos locais, estaduais e 26 

nacionais”; 5) Mobilização para a assembleia que discutirá a Greve da 27 

Educação. Pauta 1) Informes: A presidenta da Adufes apresentou o calendário 28 

com as datas relativas às rodadas de assembleias tendo em vista a greve nacional 29 

da educação e partilhou a informação de que a Eleição para nova diretoria do Andes 30 

será em 12 e 13 de maio de 2020, ressaltando que os eleitores aptos a votar são 31 

aqueles que foram sindicalizados até 12/02/2020. Pauta 2) Eleição das/os 32 

secretárias/os do Conselho de Representantes: A Professora Ana Lucia C. 33 

Heckert e o Professor Luciano Vidon colocaram à disposição seus nomes para 34 

assumirem como 1ª secretária e 2º secretário, respectivamente. Os presentes 35 

apreciaram as indicações e os docentes foram ELEITOS, à unanimidade. Pauta 3) 36 

Composição de comissão para elaboração de regimento próprio do Conselho 37 

de Representantes: A presidenta da Adufes, informou aos presentes sobre a 38 

necessidade de elaborar o Regimento próprio do Conselho de Representantes, 39 

atendendo ao previsto no Regimento Interno da Adufes, conforme Art. 23, Inciso VI. 40 

Após ampla discussão, foi APROVADA a criação da comissão pela maioria dos 41 

presentes, composta pelos seguintes professores: Antonio Carlos Amador Gil, 42 

Gaspar Paz, Luciana P. R. G. Soares e Rita de Cássia Duarte Lima. A comissão vai 43 

elaborar proposta de regimento que será posteriormente enviada ao Conselho de 44 

Representantes para apreciação e posterior aprovação. Pauta 4) Apreciação de 45 

resoluções da Adufes. 4.1 - “Procedimentos para participação de docentes 46 

sindicalizadas/os nas atividades da Adufes que envolvem viagens”; 4.2 - 47 



 
 

 

“Despesas com diárias e deslocamentos locais, estaduais e nacionais”. A 48 

presidenta da Adufes informou aos presentes sobre a necessidade de criar 49 

procedimentos e critérios para compra de passagens, reservas de hotel para 50 

participação de associados em eventos e reuniões, bem como definir valores de 51 

diárias e deslocamentos. 4.1. Resolução sobre “Procedimentos para 52 

participação de docentes sindicalizadas/os nas atividades da Adufes que 53 

envolvem viagens”, vários destaques foram feitos e, após amplo debate, foram 54 

realizadas as seguintes alterações: Art. 1º Definidas/os as/os participantes, a 55 

secretaria da Adufes fará a oferta às/aos docentes quanto à preferência de horário 56 

de passagens (alteração do termo “consulta” por “oferta”); § 1º A oferta da 57 

secretaria deverá ser respondida por escrito (e-mail ou diretamente na secretaria) 58 

no prazo de 48h e a/o docente também deverá informar os dados bancários para 59 

pagamento das diárias (alteração do termo “consulta” por “oferta”); § 2º. Texto 60 

original: Após o retorno, a participação da/o docente está automaticamente 61 

confirmada com custeio de passagens, hospedagem e diárias. Texto aprovado: § 2º 62 

Após a resposta da/o docente, sua participação está automaticamente confirmada 63 

com custeio de passagens, hospedagem e diárias. § 3º. Texto original: Caso o 64 

retorno para indicação de preferência de horário das passagens não seja dado no 65 

prazo estabelecido, a/o docente ainda poderá participar da atividade, mas somente 66 

recebendo custeio de diárias. Texto aprovado: § 3º Caso a resposta para indicação 67 

de preferência de horário das passagens não seja dada no prazo estabelecido, a/o 68 

docente ainda poderá participar da atividade, mas somente recebendo custeio de 69 

diárias. Art. 3º, § 2º. Texto original: As alternativas de passagens informadas às/aos 70 

docentes que não estiverem mais disponíveis no momento da efetivação da compra 71 

serão comunicadas à/ao solicitante e deverão ser substituídas por outras opções 72 

dentre aquelas compatíveis com o teto estabelecido. Texto aprovado: As 73 

alternativas de passagens informadas às/aos docentes que não estiverem mais 74 

disponíveis no momento da efetivação da compra serão comunicadas à/ao 75 

solicitante e deverão ser substituídas por outras opções dentre aquelas compatíveis 76 

com o teto estabelecido e respeitando os prazos estabelecidos no § 1º. do Art. 77 

1º desta Resolução na nova escolha. Após proceder as alterações a Resolução 78 

foi APROVADA pela maioria dos presentes. 4.2 - “Despesas com diárias e 79 

deslocamentos locais, estaduais e nacionais”. A presidenta da Adufes 80 

apresentou a propostas de Resolução, mas propôs que fosse retirada de pauta e 81 

encaminhada posteriormente aos conselheiros para análise e apreciação em 82 

reunião agendada para esta finalidade. Esta proposta foi APROVADA pela maioria 83 

dos presentes. Pauta 5) Mobilização para a assembleia que discutirá a Greve da 84 

Educação. A presidenta da Adufes informou aos presentes o calendário de 85 

atividades tendo em vista a Greve Nacional da Educação. Apresentou o indicativo 86 

de paralização da educação no dia 18/03 que vem sendo encaminhado em nível 87 

nacional. Após amplo debate acerca das ações de mobilização a serem efetuadas, 88 

foram apreciadas as propostas de datas de assembleia da Adufes para debates 89 

acerca das atividades vinculadas à paralisação nacional, e posterior greve. Foram 90 

apresentadas as seguintes propostas de datas para realização de assembleia da 91 

Adufes. Proposta 1: dia 05/03/2020. Proposta 2: dia 10/03/2020. A proposta 1 (dia 5 92 

de março) foi APROVADA por maioria. Nada mais havendo a ser tratado, a 93 

Presidenta deu por encerrada a reunião, e eu, Ana Lucia Coelho Heckert, 1ª 94 



 
 

 

Secretária, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada por 95 

mim e pela presidenta. 96 

 97 

 98 

Vitória, 12 de fevereiro de 2020. 99 

 100 

 101 

    102 
 103 

Ana Carolina Galvão Marsiglia   Ana Lucia C. Heckert 104 

Presidenta      Secretária Geral 105 


