
 
 
 
 
 

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DA ADUFES REALIZADA NO DIA 25 de 1 
NOVEMBRO DE 2022, ÀS 10 HORAS 2 

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro de ano de dois mil e vinte e dois, às dez 3 

horas, realizou-se reunião virtual da Diretoria da Adufes. Como participantes, reunidos 4 

em ambiente virtual, encontraram-se,  Prof.ª Aline Bregonci, Prof. Edson Cardoso, 5 

Prof.ª Ana Claudia Meira, Profa. Jacyara Paiva, Prof. Luciano Vidon e Prof. Luciana 6 

Soares, presididos pela Prof.ª Junia Zaidan. Os demais membros da Diretoria 7 

justificaram ausência. Os pontos pautados na reunião foram  1) PAUTA: A) 8 

Aprovação das atas de reuniões da Diretoria de 09/nov, 05/out 2022 e 05/set, 9 

22/ago, 30/jun, 02/jun, 18/mai, 29/abr, 13/abr: após apreciação dos presentes, as 10 

atas foram aprovadas à unanimidade e serão encaminhadas para publicação no site 11 

da Adufes. B) Data e horário e Metodologia da AG: devido a possível jogo da copa 12 

do mundo no dia 13 de dezembro, na parte da tarde, a AG prevista para este dia fica 13 

definida para dia 12 de dezembro às 16h, tendo como pautas o relatório da gestão, a 14 

posição da assembleia sobre permanência ou desfiliação da CSP Conlutas e a eleição 15 

de delegação ao 41o. Congresso do ANDES. Aprovada à unanimidade. C) Posição 16 

da Diretoria a respeito da CSP Conlutas: após ampla discussão, foi aprovada, por 17 

maioria, a permanência do ANDES na central sindical. D) Proposta de contrato de 18 

serviço de intérprete Libras: foi apresentada proposta de elaboração de contrato 19 

com um pacote de serviços para um período de um ano. A Diretoria solicitará proposta 20 

a profissional da área para que submeta à aprovação na próxima reunião. Aprovado à 21 

unanimidade. E) Fique por Dentro CSP Conlutas: a edição especial será impressa, 22 

mas não enviada pelos Correios. Será distribuída e conterá uma folha, frente e verso, 23 

com as diferentes posições sobre o tema. Aprovado à unanimidade. F) Cotas 24 

Docentes: a Diretoria entende ser preciso provocar o Cepe, por meio de intervenção 25 

de seus membros a criar Comissão, dialogando com conselheiras/os para buscar 26 

apoio e, em relação ao DGP/PROGEP, dialogar sobre as possíveis 27 

operacionalizações da implementação da reserva de vaga para docentes em 28 

concurso, como a UFES já pratica em relação a servidores técnicos. Aprovado à 29 

unanimidade. G) Publicização das atas das reuniões da Diretoria: as atas serão 30 

publicizadas progressivamente no site da Adufes, na medida em que forem aprovadas 31 

pela Diretoria. Assunto aprovado por unanimidade. H) Apoio atividade do 32 

GTPCGEDs: O GT solicita apoio para a ida do professor João Porto, representando o 33 

GTPCGEDS ao VI FENEI – Fórum de Nacional de Educação Escolar Indígena, que 34 

acontecerá do dia 30 de novembro a 3 de dezembro em Luziânia. O apoio foi 35 

aprovado à unanimidade. Nada mais havendo a ser tratado, a Presidenta deu por 36 

encerrada a reunião, e eu, Junia Claudia Santana de Mattos Zaidan, secretária ad hoc, 37 

lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada será assinada por mim e pela 38 

presidenta. 39 
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Vitória, 05 de dezembro de 2022. 43 

 44 

  45 

        Junia Claudia Santana de Mattos Zaidan            Aline Bregonci 46 
                         Presidenta              Secretária Geral 47 


