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ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DA ADUFES REALIZADA NO DIA 24 DE
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JUNHO DE 2021, ÀS 16 HORAS
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Aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, às dezesseis
horas, excepcionalmente em sala virtual, realizou-se reunião da diretoria da Adufes,
presidida pela Profª. Ana Carolina Galvão e com a presença dos seguintes diretores:
Aline Bregonci, Edson Cardoso, Fernanda Binatti Chiote, Junia Zaidan e Keli Simões.
Constaram da reunião os seguintes INFORMES: 1) Relatório campanha Outdoors: foi
enviado à diretoria, por email, o relatório com informações sobre locais em que foram
instalados, fotos e lista das entidades participantes. O documento também foi
encaminhado ao setor financeiro da Adufes para arquivamento. 2) Conselho Fiscal: o
CF fez solicitações de informações à diretoria, que foram respondidas por meio do
Ofício 26/Adufes/2021. 3) Desconto de sindicalização: caso de professor filiado cujo
desconto de sindicalização não ocorre desde janeiro/2018: os contatos têm sido
diversos, na tentativa de solucionar o problema, que é anterior à nossa gestão. Assim,
em reunião da Tesoureira Geral, Fernanda B. Chiote, com a presença da Secretária
da Adufes e da Presidenta Ana Carolina Galvão, uma vez que não há registros junto à
secretaria de providências e razões da irregularidade, foi instruído à Secretaria: a)
orientar o professor a regularizar o desconto da Adufes no contracheque através do
Sigepe até outubro 2021; b) solicitar que efetue o pagamento dos meses em atraso
(2018 a 2020); c) em relação aos boletos 2021: informar o valor para boleto único e
perguntar para qual data, até 5 de julho, quer o vencimento do mesmo (boleto dos
atrasados de 2021 + julho 2021; d) após, havendo ruptura dos acordos firmados
(manter as mensalidades em dia e pagamento dos atrasados), a vinculação do
professor será encerrada. 3) Camisetas: estamos providenciando a confecção de dois
modelos de camisetas, com os dizeres “Não à Reforma Administrativa! Servidor@s em
luta” e “Universidade Pública: conquista do povo brasileiro”. A arte de ambas foi
gentilmente criada pela Professora Thaís Vieira (CAr). 4) Conselho de usuários:
convite feito à Adufes para participar de reunião em 18/6 foi enviado à diretoria por
email. O conteúdo da reunião foi compartilhado pela Ouvidoria e aguardamos
orientações para divulgação, uma vez que segundo as explicações dadas, não é a
entidade que participa, mas pessoas físicas. Ana Carolina (durante a reunião), pediu
que as informações sejam passadas com brevidade para adequada divulgação pela
Adufes. 5) Informe sobre Unimed: Comissão de negociação recebeu da Unimed
proposta de 2,04% de reajuste para os dois planos (7523 e 7534) e fez a
contraproposta de reajuste zero. Na sexta-feira, 25/06/2021 haverá uma reunião com a
Comissão de negociação e a Unimed. 6) Comitê em Defesa da Ufes: Edson Cardoso,
que representa a Adufes no Comitê, relatou as atividades realizadas e avaliou que há
necessidade de iniciativas contra a Reforma Administrativa, que não tem recebido a
atenção que o momento solicita. PAUTA: (1) Aprovação da ata de 11 de maio.
APROVADA À UNANIMIDADE. (2) Proposta de assessoria de comunicação para
as redes sociais da Adufes. As diretoras Ana Carolina e Junia, que acompanham a
comunicação, registraram nesta reunião o informe anteriormente repassado à
diretoria, sobre o desligamento (a pedido) da coordenadora de comunicação que havia
sido contratada. Relembraram que essa contratação foi feita devido à sobrecarga de
trabalho e visando melhorar o fluxo e a qualidade do setor de comunicação da Adufes
sem que as diretoras precisassem assumir as demandas diárias de acompanhamento
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de postagens, revisão de textos, conferência de links, artes etc. Considerando a saída
da coordenadora contratada, as diretoras buscaram uma nova alternativa, por meio de
uma assessoria de comunicação, o que permitirá distribuição do trabalho de forma
horizontal, possibilitando melhor arranjo do atendimento das demandas. O custo
apresentado pela empresa é compatível com o orçamento da entidade. APROVADO À
UNANIMIDADE. (3) Proposta de organização de divulgação das ações da Adufes
para fomentar campanha de sindicalização. O programa da diretoria e o
planejamento, tanto de 2020 quanto de 2021 estão em andamento e há ações que
devem ser destacadas dando-lhes mais visibilidade de modo a ressaltar a importância
da sindicalização. O custo apresentado pela empresa é compatível com o orçamento
da entidade. Além da contratação do serviço, foi decidido que (1) serão feitos
impulsionamentos nas redes dos conteúdos de divulgação da sindicalização (a se
verificar, também, a viabilidade de impulsionamento por meio de Google ads) e (2)
envio de emails aos docentes por intermédio dos conselheiros do Consuni e das
direções de centro, uma vez que a Administração Central não forneceu os emails dos
docentes. APROVADO À UNANIMIDADE. (4) Reitoria: Foi proposto que se solicite
espaço no Cepe e Cun para divulgação dos resultados da pesquisa sobre o ensino
remoto. Propôs-se também a convidar a Reitoria para uma transmissão ao vivo com o
Reitor, para tratar da pesquisa da Adufes, ofícios enviados, plano sanitário e
educacional e ensino híbrido. APROVADO À UNANIMIDADE. (5) Reuniões nos
Centros de Ensino: a partir do que foi sugerido em reuniões setoriais do Conselho de
Representantes, propôs-se ida aos Conselhos Departamentais ou “fóruns” convocados
pelas direções de Centro para apresentação dos resultados da pesquisa sobre o
ensino remoto. APROVADO À UNANIMIDADE. (6) Ensino híbrido: em função da
necessidade de discutir essa nova modalidade, cada vez mais mencionada nos ofícios
e reuniões, propôs-se a produção de material sobre ensino híbrido (documento e
campanha do sindicato). APROVADO À UNANIMIDADE. (7) Obra da Adufes: ao
contrato da obra em andamento foram solicitados, pela empreiteira, três aditivos:
reajuste de prazo para finalização da obra, de 14 de agosto para 08 de outubro de
2021; aditivo contratual, devido a necessidade acrescentar serviços após visita da
PMV, que determinou alterações para garantir acessibilidade; reajustamento do valor
do contrato, devido ao significativo aumento dos custos da construção civil. A diretoria
aprovou as alterações, deixando as diretoras Ana Carolina e Fernanda encarregadas
de acompanhar as planilhas orçamentárias da empreiteira antes da assinatura dos
aditivos. APROVADO À UNANIMIDADE. Nada mais havendo a ser tratado, a
Presidenta deu por encerrada areunião, e eu, Junia Claudia Santana de Mattos
Zaidan, Secretária Geral, lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada será
assinada por mim e pela presidenta.
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Vitória, 29 de junho de 2021.
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Ana Carolina Galvão Marsiglia
Presidenta

Junia Claudia S. de Mattos Zaidan
Secretária Geral

