
 
 
 
 
 

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DA ADUFES REALIZADA NO DIA 05 de 1 
SETEMBRO DE 2022, ÀS 10 HORAS 2 

Aos cinco dias do mês de setembro de ano de dois mil e vinte e dois, às, realizou-se 3 
reunião da diretoria da Adufes. Como participantes, reunidos na sala de reuniões da 4 
sede do sindicato, encontraram-se  Prof. Alexandre Cunha,  Prof.ª Luciana Soares, 5 
Prof. Rafael Teixeira, Prof. Luciano Vidon, Prof. Edson Cardoso, presididos pela Prof.ª 6 
Junia Zaidan, tendo, de forma virtual, a presença da Prof.ª Aline Bregonci. As/os 7 
demais diretores – Profa. Ana Heckert e Jacyara Paiva justificaram ausência. A Profa. 8 
Ana Cláudia Meira está licenciada para candidatura às eleições. 1) INFORMES. 1.1) 9 
Dia da pessoa surda: Junia informa que acontecerá no dia 27 de setembro a 10 
comemoração do Dia da pessoa surda em parceria com GTPCEDS; evento terá apoio 11 
da diretoria para lanche, intérpretes e divulgação. 1.2) Lei de cotas para estudantes 12 
nas universidades: Junia relembra que a lei de cotas completa 10 anos e informa que 13 
serão feitas postagens para resgatar a data. 1.3) Fique por Dentro: a edição do 14 
impresso está pronta e será enviado a partir de 06 de setembro. 1.4) Agenda Adufes 15 
45 anos: As agendas 2023 serão produzidas com fotos antigas da Adufes e serão 16 
feitas em dois modelos. Os encaminhamentos estão sob responsabilidade de Aline 17 
Bregonci e Ana Heckert. 1.5) Camisetas campanha Andes: Já estão sendo 18 
distribuídas na recepção da Adufes as camisetas “Derrotar Bolsonaro nas urnas e nas 19 
ruas”. 1.6) Outdoors: Prof. Luciano Vidon informa que serão instalados três outdoors 20 
com a mesma campanha (Derrotar Bolsonaro nas urnas e nas ruas), sendo um na Av. 21 
Fernando Ferrari, um na ponte de Camburi e outro perto do Shopping Vitória. Serão 22 
instalados a partir de 15 de setembro e permanecerão por 15 dias. 1.7) 23 
Acessibilidade: Junia informa que as publicações da Adufes nas redes sociais 24 
contarão com a #pracegover, que possibilita a leitura das pessoas cegas ou com baixa 25 
visão por meio de aplicativo. 1.8) Mês da consciência negra: Profa. Jacyara informa 26 
que no dia 05 de novembro, para evento em alusão ao Dia da Consciência Negra, 27 
comemorado dia 21 de novembro,   estará presente para ação do GTPCGEDS Sueli 28 
Carneiro, que fará uma gira com docentes negras e negros. 1.9) Plataforma 29 
elevatória: Junia informa que será iniciada a obra da plataforma elevatória, já 30 
aprovada pela Superintendência de Infraestrutura da Ufes. 1.10) Aro magnético: Prof. 31 
Edson informa que o aro magnético será instalado no salão da Adufes e 32 
posteriormente na sala de reuniões.  2) PAUTA. 2.1) festas do dia dos professores: 33 
Junia apresenta as datas definidas para a festa dos professores. Será dia 14 de 34 
outubro em Alegre, 28 de outubro, em Vitória e 05 de novembro, em São Mateus. 35 
Ressalta a necessidade da presença de toda diretoria nas festas do interior. Alerta que 36 
os locais ainda estão sendo apurados e será feita divulgação assim que possível. 37 
Pergunta aos membros da diretoria se preferem a festa de Vitória em cerimonial ou na 38 
sede e todos os presentes votam pelo cerimonial. Aprovado à unanimidade. 2.2) Nova 39 
pauta: Junia informa pontos da proposta de contrato realizada pela Nova Pauta. Abre 40 
para consulta se haverá ou não a renovação do contrato com a agência. O prof. Edson 41 
questiona a falta de um jornalista na Adufes e levanta a ideia de um estagiário de 42 
comunicação. Há consenso de todos a respeito da renovação do contrato com a Nova 43 
Pauta desde que ampliemos a discussão sobre a recomposição do jornalismo da 44 
Adufes, com profissional contratada para a comunicação. 2.3)  Fique por dentro 45 
jurídico: Junia apresenta a ideia da realização de uma edição do jornal Fique por 46 
dentro impresso com tema do jurídico, a ser enviado pelos Correios à base. Aprovado 47 
à unanimidade. Nada mais havendo a ser tratado, a Presidenta deu por encerrada a 48 
reunião, e eu, Aline Bregonci, Secretária Geral, lavrei a presente ata que depois de 49 
lida e aprovada será assinada por mim e pela presidenta. 50 
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