
 
 
 
 
 

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DA ADUFES REALIZADA NO DIA 22 de 1 
AGOSTO DE 2022, ÀS 18 HORAS 2 

Aos vinte e dois dias do mês de agosto de ano de dois mil e vinte e dois, às dezoito 3 
horas, realizou-se reunião da diretoria da Adufes. Como participantes presenciais, 4 
reunidos na sala de reuniões da Adufes, encontraram-se  Prof. Alexandre Cunha,  5 
Prof.ª Luciana Soares, Prof. Rafael Teixeira, Prof. Luciano Vidon, presididos pela 6 
Prof.ª Junia Zaidan, tendo, de forma virtual, a presença da Prof.ª Aline Bregonci. Os 7 
demais membros da diretoria justificaram ausência. Os pontos pautados na reunião 8 
foram  1) INFORMES: 1.1 A presidenta Junia Zaidan informou a respeito o lançamento 9 
do Dossiê (A Invenção da Balbúrdia) sobre as intervenções de Bolsonaro no dia 15 de 10 
setembro, às 18h. Foram impressos 300 exemplares do livro e serão encaminhados 11 
seguindo o seguinte critério de distribuição, a partir do diálogo com a gestão anterior 12 
(que iniciou e realizou todo o processo de feitura do livro) e a gestão atual: 1) Um 13 
exemplar para o Andes, 2 para a Adufes, para os autores e para as bibliotecas da Ufes 14 
(Central e algumas setoriais, exceto aquelas totalmente distantes do tema). 2) 100 15 
exemplares serão disponibilizados para entregar no lançamento em Vitória, Alegre e 16 
São Mateus - a quem comparecer (como forma de estimular o comparecimento, 17 
observada a regra de um exemplar por pessoa e a impossibilidade de buscar 18 
exemplares para terceiros. 3) Envio de exemplares às universidades e Institutos 19 
Federais (no caso dos que estão sob intervenção, enviaremos a pessoas que 20 
conhecemos e estão nessas universidades para que nos ajudem a garantir a chegada 21 
dos exemplares em bibliotecas).  2) PAUTA. 2.1) Jornalismo Adufes: A diretoria 22 
deliberou sobre  a atuação da Nova Pauta em relação à cobertura jornalística da 23 
Adufes. Ficou definida a necessidade de uma reunião com a empresa a fim de alinhar 24 
os detalhes do contrato, conforme necessidade cotidiana do sindicato. Aprovado à 25 
unanimidade.  3) Agenda de eventos: Considerando a quantidade grande de eventos 26 
nos próximos meses, a diretoria estabeleceu orientações a serem tomadas 27 
internamente para melhor realização. Janice Glória é incumbida de coordenar os 28 
eventos, em diálogo com membros da diretoria que atuam em cada frente de trabalho. 29 
Aprovado à unanimidade. 4) Assinatura digital de jornal: fica aprovado por 30 
unanimidade a assinatura digital do jornal A tribuna a ser passado para os professores 31 
que desejarem acesso. 5) Solicitação de uso do espaço físico para evento 32 
comemorativo dos 25 anos do Núcleo de Educação Infantil (Centro de Educação), em 33 
20 de setembro – não será cobrada taxa, mesmo ocorrendo após as 18 horas porque 34 
Junia se dispôs a cobrir presencialmente a fim de fechar a sede. Aprovado à 35 
unanimidade. 6) Próxima reunião da Diretoria: Para a reunião prevista para dia 05 de 36 
setembro, às 10h, fica definida a pauta: 1) Festa dos professores em Alegre, São 37 
Mateus e Vitória. 2) Emendas parlamentares; 3) Evento sobre a desfiliação ou 38 
permanência do Andes-SN na central CSP Conlutas, no dia 29 de setembro; 4) 39 
Mobilização do dia 10 de setembro; 5) Plantão da diretoria e jurídico em Alegre. Nada 40 
mais havendo a ser tratado, a Presidenta deu por encerrada a reunião, e eu, Aline 41 
Bregonci, Secretária Geral, lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada será 42 
assinada por mim e pela presidenta. 43 

Vitória, 22 de agosto de 2022. 44 
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