
 
 

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA, REALIZADA NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 1 
2020 ÀS 14H 2 

Aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às 14h, foi realizada 3 

online (devido à pandemia da Covid-19) a reunião da Diretoria da Adufes, presidida 4 
pela Professora Ana Carolina Galvão, com a presença dos seguintes diretores: Aline 5 
Bregonci, Junia Zaidan, Edson Cardoso e Fernanda Binatti. Keli Xavier enviou 6 
justificativa de ausência. Constaram da reunião 1) Informes: 1.1- Plano de saúde 7 
funcionários: a diretoria constatou a necessidade de ajustar o contrato da operadora 8 

de saúde dos funcionários e regularizar o cadastramento e custeio de dependentes. 9 
Está sendo feito acompanhamento das providências para trazer novamente à diretoria 10 
(Keli, Fernanda, Ana); 1.2- O Fórum em Defesa de Direitos e Serviços Públicos de 11 

Qualidade de que a Adufes participa mantém a mobilização contra a Reforma 12 
Administrativa, que se ampliou em todos os estados do Brasil. O Fórum tem articulado 13 
atividades locais e planejará as próximas ações para o fim do ano e início de 2021; 14 
1.3- Reunião dos Setores IFES/IEES/IMES dos Andes-SN, de que Ana Carolina 15 

Galvão participou, no dia 08 de dezembro, indicou rodada de assembleias para 16 
deliberar sobre indicativo de greve sanitária, entre outros pontos que constarão do 17 

relatório do Andes-SN;  1.4- Expressão Popular: a diretoria estuda uma forma de 18 
oportunizar a adesão dos sindicalizados da Adufes ao Círculo do Livro, acrescentando 19 

1 livro ao envio daqueles que se registrarem e indicarem filiação à seção sindical. O 20 
livro extra seria selecionado entre os títulos da parceria com o Andes-SN e custeado 21 
pela Adufes (valor de capa, mas a editora indicou que com “um número substancial 22 

de assinantes sindicalizados” pode oferecer descontos. Aguarda-se a proposta da 23 
editora com informação de valor fechado do desconto conforme a quantidade de 24 

livros, se há algum outro custo além deste (frete etc.) para deliberação pela diretoria. 25 

2) Pauta 2.1) Aprovação da ata da reunião de diretoria, realizada em 12 de 26 

novembro. Aprovado à unanimidade. 2.2)  Plataforma da Gestão Propositiva e 27 
Plural: propõe-se retomar os compromissos firmados pela gestão e o planejamento 28 

estratégico a fim de discutir, na próxima reunião, as ações da diretoria para o próximo 29 
ano. Aprovado à unanimidade. 2.3) Contratação de funcionária/o:  considerando a 30 
alta demanda de trabalho imposta pelas tarefas relacionadas à Unimed, será 31 
contratada/o funcionária/o celetista para atuar nesse setor. Aprovado à unanimidade. 32 

2.4) Contratação de prestação de serviço temporário: será contratada/o 33 
profissional que atuará na coordenação da comunicação para esta gestão. Aprovado 34 
à unanimidade. 2.5) Plantões na Adufes em 2021: a partir da demanda das/os 35 
funcionárias/os, será verificada a escala de plantões presenciais. Aprovado à 36 
unanimidade. 2.6) Campanha de vídeos: tendo já aprovado a campanha de vídeos, 37 

propõe-se incluir uma apresentadora para a web série. Empresa ArCo – Arte em 38 

Serviços fotográficos. Aprovado à unanimidade. 2.7) Comissão de saúde do 39 

trabalhador: por solicitação da base, propõe-se que a Adufes reivindique a 40 
instauração de uma Comissão de Saúde do Trabalhador pela Ufes, resguardando-se 41 
a independência do sindicato em relação à Administração Central da Ufes. Aprovado 42 
à unanimidade. 2.8) Mudança de plataforma para a realização de Assembleia 43 
Geral: até agora, a gestão realizou quatro assembleias gerais (AGs) virtuais, a saber, 44 

no dia 14/07 (65 participantes), 27/08 (57 participantes), 18/09 (54 participantes) e dia 45 

27/11 (40 participantes). Além da gradativa diminuição da participação, hoje há dados 46 



 
 

concretos que mostram que, dada a média de comparecimento da base, é possível 47 
comportar, com projeção de boa margem de segurança, as AGs em nossa plataforma 48 
na ferramenta Webex Meet (capacidade para até 1.000 pessoas, com a possibilidade 49 

de se habilitarem 200 câmeras, microfones e bate-papo livre). Embora tenha sido 50 
usada para garantir a eventual participação do número total de associados, a 51 
ferramenta de assembleias usada até agora  (Webex Events) tem custo adicional e 52 
impõe restrições: as pessoas não conseguem se ver, não podem falar livremente no 53 
chat, têm que ter microfone liberado um a um (o que torna a AG mais lenta), exige 54 

cadastro prévio (e isso eventualmente ocasiona dificuldades de acesso). Alterando-55 
se para a plataforma Webex Meet, a partir da previsão feita com base nas AGs 56 
realizadas até agora, o controle de acesso é feito pelo registro da pessoa na 57 
plataforma, identificada por nome próprio. Em caso de duplicidade ou identificação 58 

por apelido, será necessário solicitar a identificação da pessoa (participação em AG 59 
é livre, havendo controle apenas de quem participa das votações). A ferramenta 60 
possui recurso de sondagem, que viabiliza votações. Nesse caso, as pessoas que 61 

eventualmente estejam participando e não sejam filiadas  devem ser colocadas no 62 
lobby até que se encerre a votação. Caso o número de participantes supere 1.000 63 

pessoas (limite da ferramenta), será necessário adiar a Assembleia. Conforme 64 
consulta à nossa Assessoria Jurídica quanto a essa proposta, “Caso o número de 65 

participantes inviabilize a utilização da plataforma, basta justificar o adiamento da 66 
Assembleia. A identificação dos participantes pelo próprio nome é importante para a 67 
transparência da AG. Seguindo os princípios da participação universal da categoria, 68 

da maior publicidade e transparência dos atos, o Regimento estará sendo obedecido, 69 

independentemente da plataforma a ser utilizada”. Aprovado à unanimidade; 2.9) 70 

Pesquisa Adufes - Comissão de Acompanhamento ao Trabalho/Ensino remoto. 71 
A pesquisa formulada pela Comissão foi proposta ao Centro de Política Comparada 72 

(CPC), grupo de pesquisa constituído por docentes do Departamento de Ciências 73 
Sociais. Contudo, não foi possível entrar em acordo com o grupo para realização da 74 

pesquisa e serão consultadas duas indicações feitas pelo próprio CPC para dar 75 
andamento à pesquisa, sendo apresentada nova proposta na próxima reunião. 76 

Recomenda-se que um membro da Comissão da Adufes seja integrado às reuniões 77 
de planejamento. Aprovado à unanimidade. Nada mais havendo a ser tratado, a 78 
Presidenta deu por encerrada a reunião, e eu, Junia Claudia Santana de Mattos 79 

Zaidan, Secretária Geral, lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada será 80 
assinada por mim e pela presidenta. 81 

Vitória, 13 de dezembro de 2020. 82 

     83 

Ana Carolina Galvão Marsiglia   Junia Claudia S. de Mattos Zaidan 84 

Presidenta      Secretária Geral 85 


