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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE REPRESENTANTES DA ADUFES
REALIZADA NO DIA 08 DE JUNHO DE 2021 ÀS 9H, ONLINE, DEVIDO À PANDEMIA DO
NOVO CORONAVÍRUS.
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Aos oito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, foi realizada a reunião do
Conselho de Representantes (CR) da Adufes. Não havendo quórum às nove horas,
aguardou-se a segunda chamada e a reunião teve início às nove horas e trinta minutos,
presidida pela professora Ana Carolina Galvão, presidenta da Adufes, com a presença
das/os seguintes conselheiras/os: Alexandre Cunha (CCS), Ana Claudia Meira (CCAE), Ana
Lucia C. Heckert (CCHN), Edna Oliveira (CE), Edson de Paula Ferreira (CT), Gaspar Paz
(CAr), José Antonio da Rocha Pinto (CCE), Luciana Pimentel R. G. Soares (CE), Luciano
Novaes Vidon (CCHN), Maria Elizabeth Barros e Barros (CCHN), Moisés Renato N. Ribeiro
(CT), Myriam Salomão (CAr), Ricardo Roberto Behr (CCJE). Justificaram ausência: João
Baptista Herkenhof (CCJE), Monica Bianco (CCJE), Paula Silva (CEFD). A presidenta da
Adufes deu início à reunião apresentando a pauta: 1. INFORMES. 2. PAUTA: 2.1
Aprovação da ata da reunião do Conselho de Representantes, de seis de maio de dois
mil e vinte e um. 2.2 Doações de cestas básicas à população vulnerável em função da
Covid-19. Não havendo inclusão de novos pontos, a professora Ana Carolina deu os
seguintes INFORMES: 1.1 instalação de outdoors, aprovada na Assembleia de vinte e nove
de abril: as placas começaram a ser colocadas no dia sete de junho e ficarão expostas por
duas semanas, totalizando vinte placas distribuídas em todo o estado. 1.2 reuniões setoriais
do CR foram realizadas no CCAE/CCENS e CCS, cumprindo o plano de ação do CR, sendo
que também já estão previstas reuniões setoriais do CCJE e CAr/CE para o mês de junho.
1.3 a criação do canal de comunicação do CR com a base foi criada no site e já está em
funcionamento. A diretoria providenciará a divulgação do canal às/aos docentes. 2. PAUTA:
2.1 Aprovação da ata da reunião do Conselho de Representantes, de seis de maio de dois
mil e vinte e um. APROVADA POR UNANIMIDADE. 2.2 Doações de cestas básicas à
população vulnerável em função da Covid-19. A professora Ana Carolina informou que a
Adufes deu andamento ao que foi aprovado na reunião do CR de seis de maio de dois mil e
vinte e um, no que se refere à primeira fase da quarta etapa de apoio financeiro realizada
pela Adufes. Esta primeira fase admitiu a utilização de até R$ 33.785,00 (trinta e três mil,
setecentos e oitenta e cinco reais) para cestas básicas destinadas às seguintes ações:
“AfirmAção Solidária” (Rede AfirmAção), “Campanha Paz e Pão” (Arquidiocese de Vitória,
por meio do Vicariato da Ação Social, Política e Ecumênica) e “Campanha Ufes pela Ufes –
ação comunitária em defesa da vida” (Administração Central da Ufes). Detalhou a situação
de doação para cada uma das ações nos seguintes termos: a) “AfirmAção Solidária” –
apresentou listagem de sessenta famílias e já assinou com a Adufes termo de Convênio
para as doações no valor de até R$4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) mensais, por
quatro meses, totalizando até R$19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais); b) “Campanha
Ufes pela Ufes – ação comunitária em defesa da vida” – inicialmente a Ufes apresentou
listagem com cento e setenta e uma pessoas para receberem as cestas básicas, mas
depois atualizou a lista, totalizando duzentas e treze pessoas. Considerando o aumento de
trabalhadoras/es, foi necessário fazer o cálculo com redução do valor unitário das cestas,
estando em andamento a compra para trabalhadoras/es de Goiabeiras e Maruípe, sendo
que o interior será atendido pela universidade, segundo informou a Chefia de Gabinete. As
cestas serão distribuídas na sede da Adufes. O valor destinado a esta ação totaliza
R$13.678,86 (treze mil, seiscentos e setenta e oito reais e oitenta e seis centavos); c)
“Campanha Paz e Pão” – foi feita a doação do valor de R$905,00 (novecentos e cinco
reais), por meio de pagamento de boleto conforme meios disponibilizados pela campanha
para doações. Sobre a segunda fase da quarta etapa, aprovado na reunião do CR de seis
de maio de dois mil e vinte e um, foi aberto o “Edital Luzimar dos Santos Luciano, de apoio
às ações de solidariedade em virtude da Covid-19”, para concessão de outros auxílios
financeiros, no valor de até R$ 33.785,00. A professora Ana Carolina informou que o edital
ficou aberto para cadastramento de doze a vinte e sete de maio e recebeu vinte e cinco
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registros, dos quais foram habilitados, após conferência das informações, quatorze ações,
listadas como segue, pelo nome da entidade ou ação: 1) Mitra Arquidiocesana de
Vitória/Campanha Paz e Pão, 2) MultiplicaAlimentos (Projeto Social Comunitário Cultural e
Artístico Multiplicaação ); 3) Ação solidária Jabaete- Vila Velha; 4) Coletivo Afoxé ES; 5)
Associação Cultural, Social, Esportiva, Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos da
Piedade; 6) LIESES - Liga Independente das Escolas de Samba do Espírito Santo; 7)
Associação Grupo Orgulho, Liberdade e Dignidade – GOLD; 8) Nós por todos- ÁWA; 9)
Instituto Raízes / Saco Vazio Não Para em Pé; 10) Coral Serenata; 11) Cozinha Solidária Frente Povo Sem Medo; 12) Associação Cultural e Recreativa de Balneário de Carapebus;
13) Por uma Aracruz Sem Fome e Por Fora Bolsonaro; 14) Coordenação Estadual das
Comunidades das Comunidades Quilombolas do Espírito Santo. Em seguida, a professora
Ana Carolina apresentou a planilha previamente enviada às/aos conselheiras/os, a partir do
cadastramento realizado, com as informações: nome do responsável; localização da
comunidade que será beneficiada ou localização do projeto (bairro); justificativa
apresentada da situação de vulnerabilidade; se já foi anteriormente contemplada em ação
de solidariedade da Adufes; previsão, no cadastramento, de número de famílias a serem
atendidas. A planilha encaminhada às/aos conselheiras/os também conteve a estimativa de
valor total necessário a cada projeto/ação, com base no pedido feito e a divisão dos
recursos entre as quatorze solicitações, proposta pela diretoria. Esta divisão, na proposta
submetida ao CR, teve como critério exclusivamente a divisão linear do valor disponível de
R$33.785,00 (trinta e três mil, setecentos e oitenta e cinco reais), entre as quatorze ações
inscritas, o que viabiliza a contribuição da Adufes com R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos
reais) a cada uma, totalizando R$33.600,00 (trinta e três mil e seiscentos reais). Após ampla
discussão foram aprovados os seguintes encaminhamentos: a) doação do valor de
R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) a cada projeto/ação inscrito e habilitado; b)
divulgação das entidades apoiadas pelos canais da Adufes. APROVADO POR
UNANIMIDADE. Nada mais havendo a ser tratado, a Presidenta deu por encerrada a
reunião, e eu, Luciana Pimentel R. G. Soares, 1ª secretária do Conselho de
Representantes, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada por mim
e pela presidenta.
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Vitória, 10 de junho de 2021
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Ana Carolina Galvão
Presidenta

Luciana Pimentel R. G. Soares
1ª Secretária do Conselho de Representantes

