
 
 
 
 
 

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DA ADUFES REALIZADA NO DIA 30 de 1 
JUNHO DE 2022, ÀS 18HORAS 2 

Aos trinta dias do mês de junho de ano de dois mil e vinte e dois, às dezoito horas, 3 
realizou-se reunião virtual da diretoria da Adufes. Como participantes, reunidos em 4 
ambiente virtual, encontraram-se  a Profa. Aline Bregonci, Prof. Alexandre Cunha,  5 
Prof.ª Luciana Soares, Prof. Rafael Teixeira, Prof. Luciano Vidon e Prof.ª Ana Heckert, 6 
conduzida pela Prof.ª Junia Zaidan. Os demais membros da diretoria justificaram 7 
ausência. Os pontos pautados na reunião foram  1) PAUTA. 1.1)  Reajuste do 8 
Jurídico:  será proposto reajuste de 12% e o prof. Edson se encarregou de enviar 9 
resposta da diretoria. Aprovado à unanimidade. 1.2) Plenária com aposentados: 10 
Será realizada no dia 10 de agosto, com mesa de debate sobre a conjuntura, atração 11 
musical (Trio Alexandre Araújo) e coquetel. Aprovada à unanimidade. 1.3) Plantão em 12 
São Mateus e Alegre: Junia vai ao Ceunes em julho e Aline cuidará da organização 13 
do calendário de plantões da diretoria no interior  (articular com o plantão do Jurídico e 14 
com Comissão Local de Mobilização). Junia e Alexandre organizarão agenda no CCS. 15 
Aprovado à unanimidade 1.4) Construção subsede Ceunes: Propostas de arquitetas 16 
será encaminhada à diretoria para aprovação. Aline Bregonci registrou a importância 17 
de construção de subsede em Alegre e no CCS também. O processo de construção 18 
da subsede no Ceunes consistirá em aguardar a proposta das arquitetas (em fase de 19 
elaboração), apresentar à diretoria, retomar a documentação que tramita no sistema 20 
da Ufes (Lepisma) e dar seguimento à contratação de profissionais para dar 21 
consecução à obra. Aprovado à unanimidade. 1.5) Próxima AG: Fica registrado que o 22 
Andes encaminhou pela Circular 243/2022 que irá realizar rodada de AGs para 23 
avaliação da mobilização entre 20/07 e 04/08/2022, preparando a reunião do setor das 24 
IFES para 06 e 07 de agosto de 2022. São futuros pontos de pauta de AG a serem 25 
apreciados: (A) ataques que a Adufes tem sofrido; (B) ação judicial abono 26 
permanência; (C) festa junina; (D) Instalação de sistema de câmera (vigilância). 27 
Aprovado à unanimidade. 1.6) Festa junina: fica decidido que a festa será realizada 28 
somente se  os dados da covid no país forem indicativos de que há segurança 29 
sanitária para não colocar a categoria em risco. Aguardaremos até julho. Aprovado à 30 
unanimidade. 2) INFORMES. 2.1) Sobre agendamento das reuniões dos GTs: cada 31 
membro da diretoria que está em algum GT precisa apontar data para convocar a 32 
primeira reunião. O prazo para dar retorno à Prof. Luciana fica estabelecido para o dia 33 
07 de julho. 2.2) Junia solicita que algum membro da Diretoria busque com  Diego 34 
Ferreira Alves as mídias físicas com as imagens/cenas do vandalismo sofrido por 35 
nossas faixas; este processo já está autorizado via reitoria. O professor Edson se 36 
dispôs a atuar nesta tarefa. 2.3) Filiados desde o início de nossa gestão: desde o 37 
começo da gestão desta diretoria, houve 15 novas filiações. Nada mais havendo a ser 38 
tratado, a Presidenta deu por encerrada a reunião, e eu, Aline Bregonci, Secretária 39 
Geral, lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada será assinada por mim e 40 
pela presidenta. 41 

Vitória, 30 de junho de 2022. 42 
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        Junia Claudia Santana de Mattos Zaidan            Aline Bregonci 45 
                         Presidenta              Secretária Geral 46 


