
 
 

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA, REALIZADA DE FORMA VIRTUAL DEVIDO À 1 
PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, NO DIA 30 DE MARÇO DE 2021 ÀS 15H 2 

Aos trinta dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às 15h, foi realizada online 3 
(devido à pandemia da Covid-19) a reunião da Diretoria da Adufes, presidida pela Professora 4 
Ana Carolina Galvão, com a presença dos seguintes diretores: Aline Bregonci, Junia Zaidan, 5 
Edson Cardoso, Fernanda Binatti, Keli Xavier. PAUTA 1) Agenda 2021: em virtude da 6 
impossibilidade de continuar efetuando a entrega presencial das agendas, propôs-se o envio 7 
pelos Correios a todas/os as/os aposentadas/os que ainda não puderam buscar as agendas 8 
e, posteriormente, conforme permita o estoque, enviar a docentes em exercício, mediante 9 
solicitação por e-mail, no prazo a ser estabelecido pela Adufes. Aprovado à unanimidade. 10 
2) Suporte telemático: como demanda do Grupo de Trabalho Seguridade Social e Assuntos 11 
de Aposentadoria, propôs-se que a diretoria promova encontro virtual para possibilitar a 12 
familiarização de docentes com o suporte que a Adufes já oferece por meio de nossa equipe 13 
de comunicação e também da empresa Webex. O manejo virtual de plataformas usadas em 14 
reuniões, assembleias e outros eventos de interesse das/dos docentes é o objetivo do 15 
encontro. Aprovado à unanimidade. 3) Aprovação da ata da reunião de diretoria realizada 16 
em 18 de março. Aprovado à unanimidade. Nada mais havendo a ser tratado, a Presidenta 17 
deu por encerrada a reunião, e eu, Junia Claudia Santana de Mattos Zaidan, Secretária Geral, 18 
lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada será assinada por mim e pela presidenta. 19 

Vitória, 30 de março de 2021. 20 
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