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ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DA ADUFES REALIZADA NO DIA 04 de
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FEVEREIRO DE 2022, ÀS 15 HORAS
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Aos quatro dias de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às quinze 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, Junia Zaidan e Keli Simões.
Constaram da reunião os seguintes pontos de PAUTA: (1) INFORMES. (2) PAUTA:
2.1 Contratação de assessoria de comunicação para a cobertura do processo eleitoral
da Adufes. (1) INFORMES. 1.1 Construção de um novo acesso entre a sede da
Adufes e os ICs. A professora Ana Carolina informou o envio, em 28 de janeiro de
2022, de ofício dirigido à Superintendência de Infraestrutura e à Diretoria de
Manutenção de Edificações e Equipamentos da Ufes (DMEE), conforme
encaminhamento aprovado em reunião da diretoria da Adufes em 14 de dezembro de
2021. Informou, ainda, que em 31 de janeiro de 2022 a Adufes recebeu a cópia do
retorno dado à Divisão de Gestão Administrativa, pelo servidor Erivelton Toretta Braz
(DMEE), que sinaliza as providências em andamento: “Informo que os setores D.O. e
DPF foram acionados quanto ao fato descrito pela Adufes. O Diretor de Planejamento
Físico entrou em contato com a Prof. Carolina no dia 29/01 para sanar as dúvidas
acerca da solicitação. Foi criado também o Documento avulso nº 23068.004512/202280 e link https://protocolo.ufes.br/#/documentos/4033460/tramitar por solicitação da
professora e encaminhado ao DPF para incluir os projetos relacionados ao serviço que
está sendo realizado nos arredores da estrutura e retorno à Adufes”. PAUTA: 2.1
Contratação de assessoria de comunicação para a cobertura do processo
eleitoral da Adufes. Proposta que objetiva viabilizar o contato direto entre gestão de
comunicação e comissão eleitoral, de modo a garantir independência da gestão do
sindicato no que se refere aos materiais da campanha eleitoral. APROVADO POR
UNANIMIDADE o orçamento encaminhado pela empresa Nova Pauta. 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, 04 de fevereiro de 2022.
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