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ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DA ADUFES REALIZADA NO DIA 14 DE
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DEZEMBRO DE 2021, ÀS 8h HORAS
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Aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às oito horas,
excepcionalmente em sala virtual, realizou-se reunião da diretoria da Adufes, presidida
pela Professora Ana Carolina Galvão, com a presença dos seguintes diretores: Aline
Bregonci, Edson Cardoso, Fernanda Binatti Chiote e Junia Zaidan. Constaram da
reunião os seguintes pontos de PAUTA: (1) INFORMES. (2) PAUTA: 2.1 Aprovação
da ata da reunião da diretoria do dia 17 de setembro de 2021. 2.2 Proposta
orçamentária para o site da Adufes. 2.3 Avaliação dos funcionários da Adufes. 2.4
Solicitação de Apoio Financeiro para ACD. 2.5 Proposta de convênio entre
Intercom e CCAA Vitória. 2.6 Construção de um novo acesso entre a sede da
Adufes e os ICs. (1) INFORMES. 1.1 Agendas da Adufes. A presidenta informou sobre
o atraso da transportadora e possível plantão na semana de recesso para iniciar a
entrega aos docentes. 1.2 Judicialização do contrato de reformulação do site. A
Adufes já fez uma notificação extra-judicial e aguarda a confirmação de recebimento da
mesma. A ausência de atendimento às demandas repassadas à empresa; o
descumprimento dos prazos acordados mais de uma vez para regularização das
solicitações; as dificuldades e entraves que a má qualidade do atendimento prestado
tem causado à Adufes, apontam para a necessidade de judicialização do contrato com
a empresa, o que guarda a relação com a responsabilidade financeira e administrativa
na gestão da entidade. A judicialização será feita considerando requerer 50% do valor
do contrato a título de ressarcimento material e os outros 50% a título de danos morais,
alcançando o valor total do contrato, de R$7.200,00 (sete mil e duzentos reais). 1.3
Procedimento de pagamento de apoios financeiros. A tesoureira Fernanda Binatti
Chiote explicou que os pagamentos precisam estar dentro do mês de execução e
emissão da nota fiscal para que possam constar corretamente nos balancetes
financeiros. 1.4 Informações sobre advertências a funcionários da Adufes. 1.4.1 A
professora Ana Carolina informou que seguindo a orientação jurídica de formalizar em
um documento as orientações que vem sendo dadas à comunicação, sobre textos,
postagens e conteúdos, em 23 de novembro corrente foi encaminhado à secretaria da
Adufes ofício dirigido ao setor. Tal documento, prezando pela transparência e para
sistematizar as orientações que tem sido dadas recorrentemente, objetivou alertar para
que as orientações passadas pela diretoria sejam observadas de forma rigorosa,
evitando-se as repetições dos erros anteriores. Foram listadas e detalhadas vinte e três
situações notificadas ao setor entre abril de 2020 e novembro de 2021. A presidenta
explicou ainda que nestes registros não foram incluídas as comunicações diárias de
verificações do trabalho do setor, que somaria um volume muito grande de informações,
sendo o documento restrito às ocasiões em que textualmente foram orientações ao
trabalho da comunicação. 1.4.2 A professora Ana Carolina também lembrou que em
junho e em dezembro de 2021, houve advertência formalizada quanto aos
procedimentos de cancelamento do Plano de Saúde Unimed e Unimed Odonto e
salientou que cobranças e cancelamentos indevidos trazem muito constrangimento aos
associados e à entidade. (2) PAUTA: 2.1 Aprovação da ata da reunião da diretoria
do dia 17 de setembro de 2021. APROVADA POR UNANIMIDADE. 2.2 Proposta
orçamentária para o site da Adufes. A presidenta explicou sobre as propostas
recebidas e a dificuldade em conseguir quem aceite fazer a reformulação do site, pois
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as empresas alegam não poder se responsabilizar pelos problemas operacionais
existentes, sendo mais simples recomeçar desde o início, assumindo-se todas as
responsabilidades sobre a elaboração. O melhor custo/benefício para elaboração do site
foi oferecido pela empresa Via Agência Digital. O serviço inclui Planejamento, Criação
e Desenvolvimento de site responsivo em WordPress com até 10 páginas com versão
apenas em português, incluso a otimização para mecanismos de busca (SEO On Page);
Padrões de acessibilidade; Dentro das normas W3C. Valor R$ 16.077,00 (dezesseis mil
e setenta e sete reais). Manutenção, gerenciamento e atualização wordpress e plug-ins
do site (após finalização da criação): R$640,00 (seiscentos e quarenta reais) mensais.
Aprovada por unanimidade. 2.3 Avaliação dos funcionários da Adufes. A gestão
implantou avaliação de desempenho individual baseando-se em uma ficha utilizada pelo
Andes-SN, para acompanhamento dos trabalhadores da Adufes com o objetivo de
subsidiar a entidade de forma documentada quanto à atuação dos funcionários e buscar
melhorias nas relações de trabalho. O ideal é que a avaliação seja anual, mas sendo
nossa primeira experiência, como explicou a presidenta da Adufes, ela abarcou os anos
de 2020 e 2021 em instrumento único. Os itens avaliativos foram: (a) Aplicação de
conhecimentos técnicos / qualidade técnica / capacidade de análise; (b) Iniciativa /
criatividade / flexibilidade; (c) Organização / responsabilidade / pontualidade /
assiduidade; (d) Comunicação / relacionamento / trabalho em equipe. Todas as fichas
de avaliação foram previamente disponibilizadas à diretoria para discussão. Após
apreciação e ajustes, as avaliações foram aprovadas por unanimidade. A professora
Ana Carolina ainda explicou que a mesma ficha é preenchida pelos próprios
trabalhadores e que será discutida com os funcionários. 2.4 Solicitação de Apoio
Financeiro para ACD. A Auditoria Cidadã̃ da Dívida (ACD) encaminhou pedido de
análise da “possibilidade dessa entidade passar a efetuar contribuição mensal à nossa
associação”. Considerando que o Andes-SN já efetua contribuição mensal à ACD, a
diretoria indeferiu a solicitação de auxílio direto pela Adufes. 2.5 Proposta de convênio
entre Intercom e CCAA Vitória. Considerando que se trata de instituição de ensino
privado e o posicionamento da diretoria, bem como o próprio regimento da Adufes (art.
7º, inciso VIII), a diretoria votou pelo indeferimento do convênio. 2.6 Construção de
um novo acesso entre a sede da Adufes e os ICs. A professora Ana Carolina
apresentou a sugestão do professor Adelmo Inacio Bertolde, para que “seja colocada
uma lombada, bem em frente da Adufes, ou mesmo aproveitando aquela passarela nos
fundos do prédio administrativo do IC2. Caso não se queira aproveitar a passarela já
existente, que se faça uma lombada contínua entre a sede da Adufes e o prédio da pós,
bem ao lado da cantina do CCHN. Essa lombada alta, além de dar mais segurança aos
usuários, daria livre acesso à sede mesmo em dias de chuva. Sem contar que, bem na
frente da sede, carros passam em alta velocidade. Não esperemos ocorrer uma
tragédia. Que façamos a obra enquanto temos tempo e pouca circulação de pessoas na
UFES. Estou considerando que a Adufes tenha recurso para tal obra. Essa demanda é
antiga. Infelizmente, somente uma lombada (como já tem na frente do Centro de
Línguas e na entrada da UFES) resolveria tal problema. A questão da lombada não seria
motivada apenas pela velocidade dos carros, mas resolveria o problema de acesso em
dias de chuva”. Após análise, considerou-se o pedido pertinente para que seja verificado
junto à Ufes o atendimento da demanda, sendo o encaminhamento aprovado por
unanimidade. Nada mais havendo a ser tratado, a Presidenta deu por encerrada a
reunião, e eu, Fernanda de Araújo Binatti Chiote, Tesoureira Geral, lavrei a presente ata
que depois de lida e aprovada será assinada por mim e pela presidenta.

Vitória, 14 de dezembro de 2021.

Ana Carolina Galvão Marsiglia
Presidenta

Fernanda de Araújo Binatti Chiote
Tesoureira Geral

