
 

 

 

 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE REPRESENTANTES DA ADUFES 1 

REALIZADA NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2021 ÀS 14H, ONLINE, DEVIDO À 2 

PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. 3 

Aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, foi realizada a reunião 4 

do Conselho de Representantes da ADUFES. A reunião teve início às quatorze horas, 5 

presidida pela professora Ana Carolina Galvão, presidenta da Adufes. Não havendo 6 

quórum em primeira chamada, aguardou-se até às quatorze horas e trinta minutos 7 

e, havendo quórum em segunda chamada, deu-se início à reunião com a presença 8 

das/os seguintes conselheiras/os: Ana Claudia Meira (CCAE), André P. Butta (CEUNES) 9 

Gaspar Paz (CAr), Luciana Pimentel R. G. Soares (CE), Luciano Novaes Vidon (CCHN), 10 

Moisés Renato N. Ribeiro (CT), Mônica Bianco (CCJE), Myrian Salomão (CAr), Ricardo 11 

Roberto Behr (CCJE). Justificaram ausência Alexandre Cunha (CCS), Ana Lucia C. Heckert 12 

(CCHN), Éder Moreira (CCENS), Edna Oliveira (CE), Maria Elizabeth Barros e Barros 13 

(CCHN), Paula Cristina Silva (CEFD), Priscila Silva Machado (CCS), Rita de Cassia Duarte 14 

Lima (suplente, CCS). A presidenta da Adufes deu início à reunião. 1. PAUTA: 1.1 15 

Aprovação da ata da reunião do CR de 14 de outubro de 2021. APROVADA. 2.1. 16 

Apreciação da atualização do relatório de doações a projetos sociais (4ª etapa de 17 

doações da Adufes). Ana Carolina apresentou planilha com atualizações de prestação de 18 

contas das doações realizadas a projetos sociais e informou a respeito do valor de R$ 19 

1.689,67 (um mil, seiscentos e oitenta e nove reais e sessenta e sete centavos) 20 

complementado de forma autônoma pela diretoria para somar ao valor restante de R$ 21 

4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) autorizado pelo CR em reunião anterior para 22 

demandas de mesma natureza. Explicou que o valor foi disponibilizado para que fosse 23 

possível atender na totalidade os reeducandos atendidos pela Campanha Ufes pela Ufes, 24 

iniciativa que solicitou nova doação à entidade. APROVADO. 2. INFORMES: 2.1 Lives com 25 

reitores. A presidenta destacou as dificuldades encontradas para viabilizar a realização 26 

dessa atividade, como as relacionadas à agenda dos envolvidos, e também a baixa 27 

participação que se tem observado nos eventos online nessa época. Informou que a 28 

proposta poderá ser retomada em 2022. 2.2 Reforma da sede da Adufes. A presidenta 29 

informou que a reforma na sede da entidade foi iniciada em janeiro e finalizada em outubro, 30 

restando ainda alguns itens para serem finalizados. Destacou que nessa época do ano 31 

muitos prestadores de serviço já não mais estão assumindo compromissos, o que está 32 

deixando as providências mais lentas nesse período. A subsede de Alegre também passou 33 

por reforma e a de São Mateus aguarda encaminhamentos necessários. 2.3 Contratação 34 

esporádica para apoio à elaboração de dossiê sobre intervenções nas IFES. O 35 

processo seletivo indicado pelo CR para contratação foi realizado. Houve a inscrição de três 36 

candidatos que foram entrevistados e solicitada a produção a cada um deles de um 37 

pequeno texto para avaliação. A contratação foi realizada e o início das atividades se deu 38 

no dia primeiro de dezembro. 2.4 Assembleia. Ana Carolina informou sobre assembleia a 39 

ser realizada em quatorze de dezembro com a presença do jurídico da Adufes para tratar 40 

sobre os custos do trabalho remoto aos professores. Palavra livre: Encontros Culturais 41 

promovidos pela Adufes. O Conselheiro Gaspar Paz destacou os dois encontros culturais 42 

promovidos pelo sindicato (o primeiro com Samuel Araújo/UFRJ; o segundo com André 43 

Queiroz/UFF) e a importância dessas atividades. Convidou para o terceiro encontro a ser 44 

realizado em vinte de dezembro, sobre culturas ameríndias, com a presença professoras 45 

Deise Lucy Montardo (UFBA) e Rosângela Tugny (UFSB). Ana Carolina retomou a palavra 46 

para agradecer a participação de todos os conselheiros durante o ano. Deu destaque à 47 

importância da atuação do CR para a diretoria. Na sequência, outros conselheiros também 48 

agradeceram a oportunidade de constituírem o conselho e elogiaram o trabalho 49 

desenvolvido pela atual gestão da Adufes. Nada mais havendo a ser tratado, a Presidenta 50 

deu por encerrada a reunião às 15h10min, e eu, Luciana Pimentel R. G. Soares, 1ª 51 



 

 

 

 

 

secretária do Conselho de Representantes, lavrei a presente ata, que depois de lida e 52 

aprovada será assinada por mim e pela presidenta. 53 

 54 

Vitória, 03 de dezembro de 2021 55 

    56 
Ana Carolina Galvão    Luciana Pimentel R. G. Soares 57 

Presidenta     1ª Secretária do Conselho de Representantes 58 


