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Ata	da	Assembleia	Geral	da	ADUFES,	realizada	no	dia	24	de	junho	de	2022	às	09	horas	e	30	1	
minutos	na	sede	da	ADUFES	em	Goiabeiras.	2	

Aos	vinte	e	quatro	dias	do	mês	de	junho	de	2022,	às	09	horas	e	30	minutos,	reuniram-se	em	3	
assembleia	geral	(AG)	na	sede	da	ADUFES	em	Goiabeiras,	__	docentes,	conforme	registrado	4	
no	livro	de	presenças,	presidida	pela	professora	Junia	Claudia	Matos	Zaidan,	presidenta	da	5	
entidade.	Constaram	da	AG:	1)	INFORMES	:	1.1	-	Reunião	com	a	reitoria	em	19/05/2022	–	6	
na	ocasião	a	ADUFES	solicitou	 informações	e	apontou	a	necessidade	de	seguir	o	Plano	de	7	
Biossegurança,	 pois	 o	 número	 de	 casos	 de	 covid	 está	 aumentando.	 1.2	 reunião	 com	 a	8	
reitoria	 em	 21/06/2022	 –	 em	 reunião	 com	 a	 reitoria	 a	 Adufes	mais	 uma	 vez	 sinalizou	 a	9	
importância	 de	 focar	 no	Plano	de	Biossegurança.	A	universidade	 criou	uma	 campanha	de	10	
conscientização	 e	 a	 Adufes	 se	 comprometeu	 a	 impulsionar	 nas	 redes	 sociais	 da	 entidade	11	
para	fortalecer	a	campanha.	Além	desses	pontos	também	foram	tratadas	as	questões	sobre	12	
o	 orçamento	 da	 universidade,	 que	 preocupam	 à	 Administração,	 devido	 aos	 cortes	13	
expressivos	que	ameaçam	o	funcionamento	da	Ufes;	as	reivindicações	dos	docentes	do	CCJE	14	
a	 respeito	 da	 segurança,	 limpeza	 e	 estrutura	 precária	 dos	 prédios	 foram	apresentadas.	O	15	
REUNI	Digital	 também	 foi	 pautado	 e	 a	 Reitoria	 informou	 que	 a	Ufes	 fará	 debate	 sobre	 o	16	
tema	 e	 que	 há	 uma	 Comissão	 constituída	 para	 analisar	 a	 pauta.	 A	 Adufes	 marcou	17	
enfaticamente	sua	posição	contrária	à	adesão	da	Ufes	e	reivindicou	abertura	de	discussão	18	
ampla.	1.3	–	Campanha	contra	a	COVID	–	como	explicitado	no	ponto	anterior,	a	Adufes	se	19	
comprometeu	a	replicar	os	conteúdos	elaborados	pela	comunicação	da	Ufes	em	suas	redes.	20	
1.4	–	Festa	Junina	–	Previsão	para	o	final	de	junho,	a	depender	da	situação	sanitária.	1.5	–	21	
Plenárias	nos	locais	de	trabalho	em	10	dos	11	centros,	foram	feitas	de	forma	presencial	–	22	
As	plenárias	tiveram	como	objetivo	a	mobilização	da	categoria	e	pautou	a	luta	pelo	reajuste	23	
salarial,	condições	de	trabalho,	sobrecarga	de	trabalho/adoecimento,	solicitações	de	gestão	24	
de	trabalho	idênticas	à	gestão	das	universidades,	privadas,	a	intervenção	na	autonomia	da	25	
Ufes,	 programa	 de	 gestão	 e	 teletrabalho,	 REUNI	 digital,	 evasão	 dos	 estudantes	 e	 não	26	
preenchimento	de	vagas,	atividades	culturais	de	integração	da	categoria,	Gt´s	como	forma	27	
de	engajamento.	1.6	–	Reunião	ampliada	dos	GT´s	–	foi	feita	no	dia	08/6	com	participação	28	
expressiva	 de	 docentes	 da	 base.	 Foram	 atualizadas	 as	 composições	 dos	 GTs	 e	 alguns	 já	29	
fizeram	sua	primeira	reunião.	A	secretária	geral	Aline	Bregonci	informou	que	a	adesão	ao	Gt	30	
pode	ser	 feita	a	qualquer	momento.	1.7	–	 Informe	do	GTPFS	–	A	professora	Ana	Carolina	31	
informou	 que	 o	 curso	 de	 formação	 do	 GTPFS	 intitulado	 "A	 Universidade	 que	Queremos"	32	
iniciará	a	partir	de	05	de	julho	e	durará	até	outubro	de	2023.	A	programação	será	divulgada	33	
em	breve	1.8	–	 Informe	da	UNIMED	–	O	professor	Ricardo	Behr,	membro	da	comissão	de	34	
negociação	 de	 reajuste	 anual,	 informou	 que	 a	 UNIMED	 enviou	 a	 proposta	 de	 9,43%	 de	35	
reajuste	 e	 a	 comissão	 respondeu	 enviou	 a	 contra-proposta	 de	 1%.	 A	UNIMED	 respondeu	36	
que	 não	 aceita.	 A	 comissão	 então	 enviou	 a	 proposta	 de	 3,58%	 e	 a	 negociação	 está	 em	37	
andamento.	 1.9	 Informe	 sobre	 o	 balancete	 e	 balanço	 patrimonial	 –	 o	 escritório	 de	38	
contabilidade	 responsável	 pelos	 balancetes	 da	 ADUFES	 apresentou	 diversos	 documentos	39	
para	 esclarecer	 a	 categoria	 sobre	 como	 funciona	 a	 previsão	 orçamentária	 e	 as	 contas	 do	40	
sindicato	e	 respondeu	às	perguntas	de	docentes	presentes	 -	 2)	 EXPEDIENTE	2.1)	Previsão	41	
orçamentária	–	O	tesoureiro	geral	Prof	Edson	Cardoso	apresentou	a	previsão	orçamentária	42	
para	o	ano	de	2022.	Após	ampla	discussão	o	ponto	 foi	aprovado	à	unanimidade.	 Proposta	43	
orçamentária	 2022	 –	 Adufes	 -	 RECEITA	 BRUTA	 -	 Recebimento	 de	 associado	 R$2.546.136,00,	44	
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Unimed	 R$430.000,00,	 Receita	 Financeira	 R$92.593,00	 -	 TOTAL	 RECEITA	 R$3.068.729,00,00.	45	
DESPESAS	 -	 Despesas	 com	 Pessoal	 (Funcionários	 e	 Colaboradores)	 R$724.406,00,	 Despesas	46	
Serviços	 Terceiros	 R$	 423.130,00,	 Despesa	 Unimed	 R$112.167,00,	 Despesas	 Administrativas	 R$	47	
310.533,00,	Associação	de	Classe	R$560.150,00,	Despesa	com	Evento	(Congresso,	Conad,	reuniões	48	
e	eventos	nacionais	do	Andes,	greves,	atos,	mobilizações,	encontros	locais	etc.)	R$	454.449,00,00,	49	
Despesa	com	Festas	R$240.651,00,	Depreciação	e	Amortização	R$	60.411,00,	Patrocínios	/	Apoio	50	
Financeiro	R$30.000,00,	Despesas	Bancárias	R$	12.180,00,	Outras	R$	11.509,00	-	TOTAL	DESPESAS	51	
-	R$2.939.568,00.	SUPERÁVIT/DÉFICIT	-R$	129.143,00.	DÉFICIT	OPERACIONAL	-R$	129.143,00.	2.2)	52	
Eleição	da	delegação	para	o	65º	CONAD	–	apresentou-se	como	candidata	a	delegada	para	53	
representar	a	ADUFES	a	prof	Aline	Bregonci	(CCAE)	e	a	prof	Luciana	Soares	(CEI	Criarte	/	CE	)	54	
se	 apresentou	 como	 suplente	 de	 delegada.	 Após	 discussão,	 foi	 aprovado	 pela	 maioria.	55	
Apresentaram-se	 como	 observadoras/es	 as/os	 docentes		 Bernardete	 Gomes	 Mian	 –	56	
aposentada	 do	 CE	 (observadora),	 Fabiola	 Alves	 Coutinho	 Gava	 –	 CEI	 Criarte	 /	 CE	57	
(observadora),	Fernanda	Binatti	–	CEI	Criarte/CE	(observadora),	Francisco	Mauri	de	Carvalho	58	
Freitas	–	CEFD	(observador),	Leonardo	Dutra	–	CCJE	(observador),	Luiz	Alexandre	Oxley	da	59	
Rocha	–	CEFD	(observador),	Iguatemi	Rangel	–	CE	(observador),	José	Antônio	da	Rocha	Pinto	60	
–	CCE	(observador),	Marcelo	Barreira	–	CCHN	(observador)	e	Ricardo	Behr	–	aposentado	do	61	
CCJE	(observador),	após	discussão,	foi	aprovado	pela	maioria.	2.3)	Deflagração	da	Greve	a	62	
partir	de	27/06	–	A	presidenta	Junia	Zaidan	iniciou	a	apresentação	do	ponto	mencionando	63	
que	 o	 setor	 das	 instituições	 federais	 de	 ensino	 do	 ANDES	 deliberou	 pela	 deflagração	 da	64	
greve	a	partir	de	27/06,	além	disso,	destacou	que	este	ponto	foi	discutido	de	forma	intensa	65	
nas	 plenárias	 dos	 centros,	 que	 também	 abordaram	 questões	 relativas	 à	 conjuntura,	 ao	66	
orçamento	 das	 universidades	 diante	 dos	 cortes,	 além	 de	 questões	 preocupantes	 como	 o	67	
Reuni	Digital,	 a	 taxa	de	evasão	nos	 cursos,	e	não	preenchimento	das	vagas	nos	processos	68	
seletivos	de	novos	ingressantes,	as	condições	de	trabalho	a	questão	do	remanejamento	de	69	
recursos,	 uma	 vez	 que	 estamos	 operando	 com	 50%	 do	 orçamento	 de	 2015.	 Foi	 dada	 a	70	
palavra	para	os	 representantes	das	 entidades	presentes	–	Wellington	e	 Felipe	 Firmino	do	71	
Sintufes.	 Após	 ampla	 discussão,	 a	 categoria	 deliberou	 pela	 não	 deflagração	 da	 greve	 e	72	
encaminhou	a	realização	de	um	dia	de	paralisação	para	ocupar	a	universidade	e	denunciar	73	
os	cortes	e	o	desmonte	promovidos	pelo	governo,	o	que	 foi	aprovado	pela	maioria.	Nada	74	
mais	havendo	a	 ser	 tratado,	a	Presidenta	deu	por	encerrada	a	Assembleia,	e	eu,	Aline	de	75	
Menezes	Bregonci,	Secretária	Geral,	 lavrei	a	presente	ata,	que,	depois	de	 lida	e	aprovada,	76	
será	assinada	por	mim	e	pela	presidenta.		77	
		78	

Vitória,	24	de	junho	de	2022.	79	
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