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Àc: ir'ês *i.;r ;:c rcê: ce ncvernbro de 2022, às dezesseis horas, reuniram-se em

^;^i^ -^r-' tÍ'ailf,i!::íi#i.:úr 5;,o, i.-,c1, na ssde da ADUFES em Goiabeiras,3T docentes, conforme

reg;r:i-a;o r: ii.'i* Ce presenças, presidlda pela professora Junia Claudia Matos Zaidan,

r:resrdente,,!* enticaie...lurn!a cômeÇa agradecendo a todos os colegas que fizeram

,;íie;s e sar,iiiií,erarr' d*s nrúltÍpias atividades de mobilízação para derrotar Bolsonaro,

scL;r:tu,io n*:*gi.rÍ#c turno. 1) ii\iFORÍ\4ES: 3..1- Festa de São Mateus- Cerimonial Be

,-japÍy, ü5 ,,jí ;:;'',,:e r;-}brc, às 20h30 . 1.2. Atividades do novembro Negro - destaque para

a Girs c*rÍ 5,-:eiii;rneiro {Poi'uma universidade antirracista)no dia 07/1,1., transmissão

pe!,: \'or;tur* ri.: Â,ii;fes.Teren:os Lançan'tento de livro, baile preto, roda de conversa

corir nt*vil':':*ni{r5 pspuieres e roda de cônversa com professores da Educação Básica.

3"3 iebe te dc Âi.iDES SN sobre saída ou permanência na CSP Conlutas-formato virtual,

lresiir s*xiii. :i: J"âh. ii"lte:"essados devem enviar e-mail para secre_ta!:ia@adufes.org,br

ÍitÊ;s 1üh ri: íi,ã*r;3. ie:"nbrando que a Adufes disponibilizou material no canal do

'/outL;be ii'ne:;a coi^r: Ebiin Farage e Heivio Mariano) e vídeo da plenária local com

po-rii:icr-iarier;:c ie eiguns cotegas. Há também texto no site da Adufes, na seção Fala,

docrirte, 5r.*rô i\ rema. 1.4 - Plenária sobre Res 60192 no CCS - 03/11, AS 14h Auditório

do [ieÍar,t* iirsi-;:r. Fize:'nos pienárias ern quase todos os centros sobre o tema até

ag*rã, faita;:*c ãc€nas c CiFD. A partir dos diáiogos com a reitoria e CPD/CEPE, na

reuniãc *c Cr;;3i/ii, e!^ír que Junia, Luciana Soares e Edson Cardoso participaram na

reir:cria- e :.r;,ri;a infcrmou que as reivindicações da Adufes serão atendidas, o que se

:.ci.i'::,t3:z:;.. {.iiJáÕ ca reitoria corn a CPD (ainda a ser realizado). As reivindicações

incluen'i susr:.:ri:;ã* d* prazo de 25 de nov {sern novo prazo). Será mantida a discussão,

seiri praiz,j il.li'* i'Ê'.crnar'a cPD. Temos, portanto, uma vitória imensa, numa batalha

esenas, rnãs,:iLiÊ já ncs fortaiece. 1.5 - Debate das chapas ao Conselho Universitário

hcl+, ài:1*i,, §*rn Ycutube da Adr"rfes. São cjuas chapas:Chapa 10 (Mário Claudio Simoes

* Gil*a üar::rscle Chapa 20 iAlexandre Curtiss e lVlériNádia). Avotação será no dia 07,

seguird"t-feira,';irluelnrente, cJas th às 20h no endereço v{:iiacãil.Llf*:s.ilr'. Pauta:1.

Cor*iss§* ciers 4-i: air,*; Ca .&de;fes: A diretoria propõe que seja composta por 1- membro

de,"i,í=it'i;;- --.-.-:3Ír,ii* da Cornissão Locai Ce lVlobilização e 3 outros membros. lndicar

sr-rpi-::nt* pâi; rãrre u;fi, cr.r seja, sãr: l"ü titulares e 1-0 suplentes Membros: Bernadete

üorles ír,iiei'r,,ê.iine Bregcnci, Luciano Vidon, Carina Copatti, mais um aposentado, um

dccernte rj* Sar :',4ateus, unr de Alegre e urn de Maruípe. Foram apresentados a vinheta

e c seio cas lr5 eccs ria Adufes a serern aplicados nas peças de comunicação do

sinriirat*. ?" Fi*i;itár"9o da Gestão - RETIRADO DE PAUTA. 0 Regimento prevê que, em

cr-rtirrrc .re ja .ri;fryEiici* à ÂG o Relatório para apreciação da AG. Devido à intensificação

e aLi.Íiüir:c,i,:s aii''",idades nos últimos rneses, o ponto será retirado de pauta para que

o F.elai,;ric, serja concíuído e enviado à base corn antecedência em relação à AG. 3.

Í-:eiegaçã* ar'i.,:.iü Ll**ad ilxtraonciinário -Data do Conad: 12e13 de novembro Pauta:

lv:i.:çãr. í Ji a.;:! *e vinculação à CSP Coniutas e aprofundar o debate sobre saída ou

1 AT'& [rA ;q$;§b,*ri'{*Lã1,& GÊRAL DA ADUFES, REALIZADA NO DIA 03 DE

: *r(}Vffi;t$§l:,i* fl)ã :,1i:;?".ilq$ 'i6 ltORAS"
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perr:anên,:i; na centrai. Delegada eleita por ampla maioria: Junia Zaidan

§;;1.;,:,p1i,:.í;i:!*r:,iêi:cí; F.icerdc R.oberto Behrr. Observadores: Viviana Monica Vermes,

iguar:erni S:nt*-c 3.ange!, Bernadete Gomes lVlian e Ana Claudia Hebling Meira. Nada

rna:s ha'tend,: a seí ti'êtêdo, a Presidenta deu por encerrada a Assembleia, e eu, Aline

de lrieneze,i Srcgonci, Seiretár'ia Geral, lavrei a presente ata, que, depois de lida e

apll,:aia, s,::á essii,=ca por mim e peia presidenta,

Vitória 03 de ftlovenlbro de 2Ü22.
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