
 
 
 
 
 

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DA ADUFES REALIZADA NO DIA 18 DE MAIO 1 

DE 2022, ÀS 10 HORAS 2 

Aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às dez horas, 3 

excepcionalmente em sala virtual, realizou-se reunião da Diretoria da Adufes, 4 

presidida pela Profª. Junia Claudia S. de Mattos Zaidan e com a presença dos 5 

seguintes diretores: Jacyara Silva de Paiva , Edson Cardoso, Ana Cláudia  Hebling 6 

Meira, Alexandre Cardoso da Cunha , Luciano Novaes Vidon, Ana Lucia Coelho 7 

Heckert e Rafael  Vieira Teixeira. Os demais membros da Diretoria justificaram 8 

ausência. Constou da reunião a seguinte pauta: 1) PAUTA: 1.1)  Contraproposta de 9 

reajuste salarial dos funcionários – acordo coletivo. Detalha a contraproposta 10 

enviada pela Janice Glória em 16 de maio, com cópia da ata de reunião dos 11 

funcionários. Diretoria propõe manter a proposta feita anteriormente. Aprovado à 12 

unanimidade.  1.2) Proposta da Assessoria de Comunicação Nova Pauta (NP): A 13 

empresa de comunicação enviou proposta para atender à demanda da Adufes, que 14 

inclui pacote de produtos (peças e serviços diversos) envolvendo: 15 

Atualização/inserção de conteúdos no site da Adufes; produção de conteúdos para a 16 

realização de postagens únicas, por mês, nas páginas da Adufes nas redes sociais: 17 

Instagram, Facebook e Twitter, com as especificações necessárias; contratação e 18 

acompanhamento de impulsionamento de postagens ou aquelas indicadas pela 19 

Adufes, nas atuais páginas nas redes sociais do sindicato (Facebook, Instagram e 20 

Twitter), mediante a liberação de recursos para esse fim pela Adufes; Repostagem de 21 

conteúdos diversos, quando solicitada pela Adufes; Gerenciamento das mensagens 22 

privadas que chegam via Facebook, Instagram e Twitter; Postagens de vídeos na 23 

página da Adufes no Youtube sempre que demandado pela contratante; realização de 24 

até uma live por mês, de até duas horas corridas e com até 4 participantes; Produção 25 

de matérias com até duas fontes e até 4 laudas; Cobertura de atividades/eventos; 26 

Cobertura jornalística (com produção de matéria); Informativo online (boletim) 27 

Produção e envio de 1 informativo online por semana, quatro por mês, em data fixa, a 28 

ser definida direção da Adufes; Produção e envio de mensagens via Whatsapp nas 29 

listas já existentes; Realização de uma cobertura fotográfica especializada (com 30 

fotógrafo profissional) por mês; Produção de até dois jornais impressos por ano, 31 

semestralmente, com até 8 páginas; produção de até 2 panfletos/mosquitos por mês; 32 

Assessoria de imprensa; avaliação de pauta com a Adufes, produção de release, envio 33 

à imprensa e contato com jornalistas de uma proposta de pauta por mês; Plantão de 34 

jornalista na Adufes de 14h às 18h, podendo ser flexível, a combinar. O detalhamento 35 

das quantidades de cada item constam no contrato, que estabelece o valor de R$ 36 

14.743,27 mensais. A proposta da Nova Pauta foi aprovada à unanimidade, com os 37 

seguintes adendos a serem inseridos no contrato:  A produção e edição de vídeos não 38 

está incluída no pacote, mas  é possível substituir parte do valor de cobertura de 39 

eventos por 1 vídeo/mês Desde que seja com captação externa simples, se for o caso, 40 

feita pela NP, com celular; e com roteirização simples, sem pesquisa/apuração. 3- Os 41 

materiais produzidos pela NP para a Adufes ficarão disponíveis em uma pasta 42 

acessíveis à Adufes numa pasta no drive do e-mail da comunicação da Adufes. 4- 43 

Acessibilidade nos materiais: (1) em cards, fazer constar sempre o sinal de 44 



 
 
 
 
 

acessibilidade em Libras (quando for o caso de eventos, como lives/AGs; (2) nos 45 

textos que acompanham imagens, inserir a audiodescrição para a compreensão de 46 

imagens, transformando elementos visuais em palavras. É também uma maneira de 47 

chamar atenção para que os videntes enxerguem as pessoas com deficiência visual e 48 

reconheçam as suas necessidades. (3) legendagem de todos os vídeos, sejam eles 49 

simples ou os mais elaborados. (4) - Integração NP e jornalismo Adufes - em caso de 50 

ser necessário esse processo, a NP administrará esse fluxo. (5) Início do novo 51 

contrato no dia 1 de junho de 2022, com experiência de três meses 1.3)- 52 

Periodicidade de reuniões da Diretoria: Foi decidido que serão quinzenais, com 53 

calendário a ser construído com a ajuda de Ana Claudia Meira. Aprovado à 54 

unanimidade. 1.4) Lançamento do dossiê “A Invenção da Balbúrdia: dossiê sobre 55 

as intervenções de Bolsonaro nas instituições de ensino superior”: Foi decidido 56 

que a Adufes fará evento de relançamento do livro que foi lançado em Brasília no dia 57 

11 de maio, pelo Andes, com coquetel e atração musical, em data a ser definida em 58 

breve. Aprovado à unanimidade. 1.5) 44 anos da Adufes: Serão feitos vídeo, faixas, 59 

banner, café da manhã e da tarde, com momento cultural – Luciano Vidon cuidará 60 

desta tarefa. Aprovado à unanimidade. Nada mais havendo a ser tratado, a Presidenta 61 

deu por encerrada a reunião, e eu, Ana Claudia Meira, 1ª Secretária, lavrei a presente 62 

ata que depois de lida e aprovada será assinada por mim e pela presidenta. 63 

 64 

Vitória, 18 de maio de 2022. 65 

   66 

Aline de Menezes Bregonci 67 

Secretária Geral 68 

 69 

Junia Claudia S. de Mattos Zaidan 70 

Presidenta 71 

 72 


