
 
 
 
 
 

ATA DA REUNIÃO VIRTUAL DA DIRETORIA DA ADUFES – GESTÃO 1 
AUTONOMIA E AFIRMAÇÃO, REALIZADA EM 16 DE FEVEIRO DE 2023 2 

Aos dezesseis dias do mês de fevereiro, reuniram-se virtualmente os membros 3 
da Diretoria da Adufes para tratar assuntos relativos ao andamento dos trabalhos 4 
da entidade. Estiveram presentes Junia Zaidan, Ana Heckert, Ana Claudia Meira, 5 
Luciano Vidon, Alexandre Cunha, Edson Cardoso, Aline Bregonci e Luciana 6 
Soares. Jacyara Paiva e Rafael Vieira justificaram ausência. Com condução da 7 
presidência, a reunião consistiu em: 1- INFORMES: 1.1- Formulário de datas p 8 
Encontro de Avaliação e Planejamento da Diretoria Autonomia e AfirmAção 9 
– Junia solicitou que a diretoria responda indicando disponibilidade até 17 de 10 
fevereiro, mas que a maioria já sinalizou disponibilidade para 02 de março, 11 
presencialmente, na sede da Adufes, às 14h. 1.2- Edição especial do Jornal 12 
Fique por Dentro Jurídico (jornal impresso) – está em fase de editoração, com 13 
previsão de envio à base no mês de março. O Editorial será escrito por Junia e 14 
apreciado pela diretoria para contribuições. 1.3- Obra da subsede CEUNES – 15 
embora tenha sido definido na reunião anterior que seria feita solicitação de 16 
proposta à empresa Marcelo J. Marin Prestação de Serviços – ME, a diretoria 17 
entende que será mais viável para o sindicato obter o serviço de prestadores em 18 
São Mateus para garantir celeridade à obra. 1.4- Plataforma elevatória – a 19 
instalação da plataforma na sede está paralisada devido ao aguardo de uma 20 
peça que foi divulgada para recall pela empresa. 1.5- 45 Anos da Adufes – A 21 
Comissão composta pelos diretores Aline Bregonci e Luciano Vidon iniciará as 22 
atividades logo após o carnaval. A proposta a ser feita à Comissão pela diretoria 23 
é de inaugurar o painel do professor Cleber Maciel, feito por Luhan Gaba como 24 
início das atividades. Junia registrou a proposta a ser encaminhada à Comissão 25 
de organização de um livro impresso comemorativo, a exemplo da Adufop, que 26 
nos presenteou com exemplar dos seus 40 anos. 1.6- Comissão Eleitoral 27 
Central (CEC) – Junia lembrou à diretoria que as eleições do Andes ocorrerão 28 
em maio de 2023 e que serão necessários representantes da diretoria para 29 
compor a Comissão Eleitoral Local (CEL). 1.7- Reunião com docentes da 30 
carreira EBTT – foi realizada no dia 15 de fevereiro, com a participação de 31 
Luciana Soares e Junia Zaidan, junto de diversas docentes EBTT, retomando as 32 
pautas que vêm sendo discutidas desde 2022 com o Centro de Educação e a 33 
Reitoria (alocação de docentes EBTT em departamento, garantia de espaço 34 
físico – gabinetes - para trabalho, Resolução 27/2016/CEPE sobre carga horária 35 
e a proposta de atualização que está em discussão, licenças para capacitação e 36 
para pós-doutorado, entre outros pontos). 1.8- Atividades de arte e cultura – 37 
Luciano Vidon  e Junia Zaidan se reuniram no dia 15 de fevereiro para delinear 38 
propostas para o campo da arte e cultura, que compõem os itens 2.6 e 2.7, 39 
respectivametne, a retomada do Ponto de Encontro, a se iniciar no final de março 40 
e a Exibição de filmes (Mostra Audiovisual Adufes). Indicam a importância de 41 
integrar  as atividades ao calendário às atividades dos 45 Anos da Adufes.  42 
Informam que foi criada a Divulgação Cultural Adufes, a ser feita semanal ou 43 
quinzenalmente, nos canais do sindicato, que serão dicas sobre conteúdos 44 



 
 
 
 
 

disponíveis online, espaços culturais, museus e também agenda cultural. 45 
Também serão montadas oficinas a serem discutidas a partir das reivindicações 46 
do segmento de aposentadas/os e com o GTPAUA. 1.9- Assédio moral e 47 
sexual – Junia destacou a importância de se construir uma campanha e que está 48 
levantando o material já disponibilizados pelo ANDES-SN. 1.10- Proposta de 49 
Análise Institucional do Trabalho – Conforme solicitação da diretoria, a 50 
professora Ana Heckert obteve propostas  da professora Cristiana Bonaldi 51 
(UFF), do Polo Rio das Ostras a ser enviada à diretoria em detalhe, por email.  52 
O processo será coordenado pela professora Cristiana e pela pesquisadora 53 
Jomar Zanh. A agenda deverá ser definida junto à Janice Glória. 1.11- Visitas 54 
às reuniões de departamento da UFES – Junia avisou que está sendo 55 
elaborada uma planilha com as datas para que a diretoria se reveze, visitando 56 
as unidades. Algumas são presenciais, outras, virtuais. As visitas têm o objetivo 57 
de discutir a mobilização pela Campanha Salarial em curso, campanha de 58 
sindicalização e outros temas locais, como a luta por cotas docente nos 59 
concursos públicos, o rechaço à implementação de até 40% de EaD nos cursos 60 
presenciais da UFES. 1.12- Mensagem de agradecimento da Nova Pauta. 61 
Junia leu a mensagem enviada por email por Rodrigo Binotti, em 14 de fevereiro 62 
de 2023, sobre a cobertura jornalística durante o 41º Congresso do ANDES-SN, 63 
a saber: Junia e direção da Adufes, venho aqui agora agradecer pelo envio da 64 
assessoria de comunicação da Adufes ao Congresso do Andes. A experiência 65 
foi muito importante politicamente e também no nível da formação profissional. 66 
Estando lá, eu consegui entender melhor como funcionam os trâmites do 67 
congresso, as discussões em grupo, as questões políticas e as diferenças entre 68 
os grupos que compõem o Andes. Isso tudo é muito importante para a assessoria 69 
ter mais embasamento no trabalho que é realizado diariamente. Além disso, foi 70 
uma oportunidade de conhecer assessores de comunicação de outras seções e 71 
trocar experiências. Já fui inserido no grupo nacional de whatsapp dos 72 
assessores de comunicação. Grato pela oportunidade e pela confiança no 73 
trabalho. 1.13- Leques com imagem de Lula Rocha – Junia informou que os 74 
leques serão encaminhados ao bloco Afrokizomba para distribuição durante o 75 
carnaval de rua de Vitória. 2- PAUTA: 2.1- Ata da Reunião da Diretoria 76 
realizada em 31 de janeiro de 2023 – A ata foi lida e APROVADA À 77 
UNANIMIDADE. 2.2- Reunião do Setor das IFES em 04 e 05 de março de 78 
2023 – Após discussão, foi APROVADA À UNANIMIDADE a ida de Junia Zaidan 79 
como representante da diretoria. 2.3- UNIMED - Junia relatou à diretoria as 80 
seguintes informações repassadas pela Secretaria: a Adufes recebeu 81 
comunicado de que não houve repasse à Unimed por parte do sindicato de 82 
valores pagos por docente beneficiária do plano de saúde. Há, portanto, 83 
montante a ser repassado, recobrindo o período compreendido entre abril de 84 
2019 e fevereiro de 2023.  Como não houve, por parte da Unimed, comunicação 85 
à Adufes sobre interrupção da cobrança, propôs-se que  a Adufes, após  reunião 86 
presencial agendada com a Unimed para o dia 01 de março de 2023, dê ciência 87 
ao Jurídico e à Diretoria sobre o caso. Em discussão, a diretoria decidiu que, 88 



 
 
 
 
 

confirmando-se de forma documental que o repasse deixou de ser feito pela 89 
Adufes à Unimed, que se faça diálogo com nosso Jurídico para então 90 
providenciar o pagamento dos valores eventualmente devidos. A detecção do 91 
procedimento que gerou o alegado não pagamento deve ser priorizada. 92 
APROVADO À UNANIMIDADE. 2.4- Estrutura para Outdoor na sede da 93 
Adufes - Em vista da finalização do painel de Luhan Gaba com imagem do 94 
professor Cleber Maciel, propôs-se a realocação da estrutura para que não 95 
impeça a visibilidade da obra. Assim, encaminhou-se o reposicionamento da 96 
estrutura, que poderá ser usada para exibir lona comemorativa dos 45 anos da 97 
Adufes. Também foi indicada a instalação de um banco de jardim próximo à obra 98 
de Luhan Gaba. APROVADO À UNANIMIDADE. 2.5- Declaração à Adalgiza 99 
Gobbi -  a Diretoria definiu que a secretaria da Adufes emitirá declaração relativa 100 
aos períodos em que Adalgiza trabalhou na Adufes, por meio de RPA. 101 
APROVADO À UNANIMIDADE. 2.6- Ponto de Encontro – A Diretoria propõe a 102 
retomada das atividades de integração, de caráter artístico-cultural. Discutiu-se 103 
que será necessário buscar um prestador de serviço que ofereça alimentação e 104 
bebidas para que a Adufes subsidie parcialmente esses itens, deixando parte 105 
para custeio dos participantes do Ponto de Encontro, como costumava ser feito 106 
em gestões anteriores. Havendo condições, indica-se o final de março de 2023 107 
para a retomada do evento, com apresentação musical, conjugado com convite 108 
aos docentes não filiados, como forma de promover a filiação. APROVADO À 109 
UNANIMIDADE. 2.7- Mostra Audiovisual Adufes- Luciano Vidon e Junia 110 
expuseram a proposta de realização de três exibições de filmes, a começar pelo 111 
documentário do Sinasefe “Educação não é Mercadoria” (2021), sobre a greve 112 
de 2011, que pauta a luta sindical em contexto de perseguição política. Os 113 
eventos serão propostos  à Comissão dos 45 anos da Adufes para integrar o 114 
calendário de atividades. APROVADO À UNANIMIDADE. 2.8- Aro magnético – 115 
Edson Cardoso informou que foi feito contato com a empresa que instala o aro 116 
magnético para acessibilidade a pessoas com surdez. O orçamento foi 117 
APROVADO Á UNANIMIDADE.  2.9- Ar condicionado da sala do café – Edson 118 
verificou o problema do ar condicionado na sala do café e buscou orçamento 119 
para reparo. APROVADO À UNANIMIDADE.  2.10- Assembleia Geral (AG) de 120 
março – Junia lembra que a próxima AG deverá ser convocada para março e 121 
propôs que já seja discutida a alteração do Regimento que possibilitará a 122 
realização de AGs presenciais simultâneas no interior e na sede. Encaminhou-123 
se proposta de realizar a primeira AG em março com outras pautas, de modo a 124 
construir a discussão do Regimento com tempo hábil para ciência e 125 
posicionamento da base da Adufes, deixando, portanto, a alteração regimental 126 
para AG futura, após março. APROVADO À UNANIMIDADE. Nada mais 127 
havendo a ser tratado, demos por encerrada a reunião, e eu, Junia Zaidan, 128 
secretária ad hoc, lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada 129 
por mim e pela Secretária Geral. 130 
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Vitória, 27 de fevereiro de 2023. 132 
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