
 
 
 
 
 

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DA ADUFES REALIZADA NO DIA 13 DE 
DEZEMBRO DE 2022, ÀS 10 HORAS 

Aos treze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, às dez horas, 
realizou-se, de forma virtual, reunião da diretoria da Adufes. Como participantes, 
reunidos em ambiente virtual, encontraram-se Prof.ª Aline Bregonci, Prof.ª Luciana 
Soares, Prof.ª Ana Claudia Meira, Prof.ª Jacyara Paiva, Prof. Alexandre Cunha, Prof. 
Luciano Vidon e Prof. Edson Cardoso, presididos pela Prof.ª Junia Zaidan. Os demais 
diretores justificaram ausência. Os pontos pautados na reunião foram  1) PAUTA. A) 
Aprovação da ata da reunião de Diretoria do dia 25 de novembro de 2022: Ata 
aprovada à unanimidade. B) Vídeo de fim de ano: a proposição de que seja apenas 
um vídeo, a ser definido por Junia e Aline junto à Nova Pauta foi aprovada à 
unanimidade. C) Valor da diária da Adufes: Sobre o reajuste nos valores das diárias, 
ficam aprovados à unanimidade os seguintes valores a entrarem em vigor nesta data, 
de modo que a Resolução 001/2019 da Adufes fica automaticamente substituída (e 
alterada apenas em seu Anexo) pela Resolução 001/2022 da Adufes, a saber: 
DIÁRIAS DE VIAGEM ESTADUAL, se altera de R$ 100 para R$ 130,00; NACIONAL - 
de R$ 140 para R170,00; AJUDA DE CUSTO PARA PEQUENOS DESLOCAMENTOS 
- ESTADUAL: R$ 120,00 (continua o mesmo valor) NACIONAL: R$ 180,00 (continua o 
mesmo valor) AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTOS EM VEÍCULO 
PRÓPRIO: Valor por km Rodado de R$ 1,00 para R$ 1,50. Será feito levantamento do 
número de viagens ao longo de 2022 para eventualmente alterar procedimentos 
relativos ao número de observadoras/es, por ocasião de Conad e Congressos. D) 
Projeto arquitetônico de São Mateus: será realizada reunião com as arquitetas para 
apreciar sugestões de Luciana Soares e Alexandre Cunha, reunião a ser confirmada 
pela secretária. Proposição aprovada à unanimidade. E) Cestas do MST: serão 
adquiridas cestas de final de ano do MST (valor unitário de 150,00) para fazermos  
sorteio - 10 para membros dos GTs em reunião ampliada no dia 14/12 e 05 cestas 
para a roda de conversa com os movimentos sociais, no dia 16 de dezembro na 
Adufes. Aprovado à unanimidade. F) Solicitação de inclusão de observador à 
delegação ao Congresso: o Prof. Rafael Gomes solicitou à diretoria participação 
como observador no 41º. Congresso, mas a mensagem foi lida apenas após a AG do 
dia 12/12, em que se definiu a delegação. A diretoria poderá indicá-lo diretamente ao 
ANDES, conforme regras do Sindicato Nacional.  Aprovada à unanimidade. G) Leques 
de Lula Rocha, arte de Luan Gaba: propõe-se recolher os leques que estiverem  
alterados com adesivo e incinerar;  distribuir os leques que estiverem com o nome do 
artista grafado indevidamente, uma vez que o mesmo autorizou. Solicitar que ele 
reitere a autorização por escrito à Aline Bregonci. Aprovada à unanimidade. 2) 
INFORMES: A) Convênio Ítalo e SESC: Sesc informou que suspendeu todos os 
convênios e a Adufes aguarda retorno.  A secretaria vai solicitar informações ao Ítalo 
para vermos as possibilidades de parceria. B) Fique por Dentro Jurídico: está em 
fase de editoração, mas haverá atraso em relação ao planejamento (seria para janeiro) 
e provavelmente só ficará pronto no final de fevereiro. C) Fórum Antifascista: a 
Adufes integra o Fórum, sendo representada por Junia Zaidan, no momento, mas  terá 
a participação de Ana Heckert assim que ela retornar de viagem. D) Comissão dos 45 
anos da Adufes: Aline organizará grupo com membros (Bernadete Mian, Aline 
Bregonci, Luciano Vidon e carina Copatti), faltando acrescentar membros de São 
Mateus,  CCS, EBTT e do GTCA. Nada mais havendo a ser tratado, a Presidenta deu 
por encerrada a reunião, e eu, Aline Bregonci, Secretária Geral, lavrei a presente ata 
que depois de lida e aprovada será assinada por mim e pela presidenta. 

Vitória, 13 de dezembro de 2022. 
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