
 
 
 
 
 

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DA ADUFES – GESTÃO AUTONOMIA E 1 

AFIRMAÇÃO, REALIZADA NA SEDE DA ADUFES EM 02 DE JUNHO DE 2022 2 

Aos dois dias do mês de junho, reuniram-se na sede da ADUFES os membros da 3 
Diretoria da Adufes para tratar assuntos pertinentes ao andamento dos trabalhos da 4 
entidade. Estiveram presentes a Presidenta Junia Zaidan, a Vice-presidenta Jacyara 5 
Paiva, a Secretária Geral Aline Bregonci, o Primeiro Secretário em exercício Luciano 6 
Vidon, o Tesoureiro Geral Edson Cardoso, o Primeiro Tesoureiro Alexandre Cunha e 7 
as Suplentes Ana Heckert e Luciana Soares. Os demais membros da diretoria 8 
justificaram ausência. Com condução da presidência, a reunião consistiu em 1) 9 
INFORMES – 1.1) – Calendário de reuniões da Diretoria – foi apresentado o 10 
calendário de reuniões – 02/06 às 18h, 13/06 às 10h, 30/06 às 18h, 11/07 às 10h, 11 
28/07 às 18h, 08/08 às 10h, 25/08 às 18h e 05/09 às 10h. 1.2) – Conselho de 12 
Representantes – A presidenta Junia Zaidan apresentou as demandas que foram 13 
colocadas pelo CR, que incluem realização de reuniões setoriais, como prevê o Plano 14 
de Ação, a fim de discutir a estrutura e as condições sanitárias inadequadas a que a 15 
comunidade acadêmica está sujeita. 1.3) Comissão Local de Mobilização (CLM) – A 16 
presidenta Junia Zaidan informou sobre os encaminhamentos dados pela CLM para a 17 
realização de plenárias nos centros a fim de construir a mobilização pela greve do 18 
serviço público federal e também pautar questões locais. 1.4) Obras do Ceunes – O 19 
tesoureiro Geral informou que aguarda das arquitetas retorno sobre os orçamentos 20 
solicitados para a obra do Ceunes. 1.5) Dôssie intervenções – Junia informou que a 21 
data para o lançamento do dossiê ainda será definida, mas que tudo está sendo 22 
encaminhado junto aos autores. 1.6) Grupos de Trabalho (GTs) – Junia informou que 23 
foi chamada a reunião geral dos GTs da ADUFES para 08/6/2022. 2) PAUTA – 2.1 – 24 
Encaminhamento do Andes referente à Circular 195/2022 (ida a Brasília após nova 25 
rodada de assembleias e mobilização com a UNE) – a presidenta fez a exposição das 26 
demandas. Foi decidido que a Diretoria estaria em conjunto com as ações propostas 27 
pelos estudantes para as manifestações de 09 de junho. A decisão para a data da 28 
assembleia ficou para outro momento. Aprovado à unanimidade. 2.2) Solicitações de 29 
apoio – foram apresentadas as seguintes solicitações : Evento do Comitê para a 30 
Prevenção e Erradicação da Tortura (CEPET) articulado a movimentos populares, 31 
Comissão de Festa da UFES em Alegre, Comitê de educação do campo articulado a 32 
movimentos populares para a realizaçao da  Jornada Universitária em Defesa da 33 
Reforma Agrária (JURA), de diversos movimentos populares, junto do curso Educação 34 
do Campo e também solicitação de apoio a evento Movimento Negro Unificado – 35 
Todas as solicitações foram aprovadas à unanimidade. 2.3) Instrução Normativa 65 36 
(programa de gestão e teletrabalho) e o reuni Digital – ficou estabelecido que 37 
seriam levantadas as informações necessárias e que também seriam encaminhados 38 
documentos à reitoria para fazer os questionamentos necessários sobre essas 39 
propostas, a respeito das quais a Adufes tem posição contrária. Aprovado à 40 
unanimidade. 2.4) Agenda 2023 – Ficou estabelecido que seria encaminhada a 41 
formação da comissão para o concurso de fotos da agenda 2023 e que a diretora Ana 42 
Heckert ficaria responsável pela condução desse trabalho. Aprovado à unanimidade. 43 
2.5) Festa Junina – foi apresentado o orçamento realizado pela secretaria da Adufes 44 
para a realização da festa, contudo a diretoria decidiu, à unanimidade,  que só 45 
realizará festas quando a situação sanitária em relação à Covid-19 se estabilizar. 46 
Aprovado à unanimidade. 2.6) Campanha de sindicalização – ficou estabelecido que 47 
utilizaremos as peças que já foram feitas na gestão anterior para tocar a campanha de 48 
sindicalização. O panfleto (folder) será impresso. Aprovado à unanimidade. Nada mais 49 
havendo a ser tratado, a Presidenta deu por encerrada a reunião  e eu, Aline de 50 



 
 
 
 
 

Menezes Bregonci, Secretária Geral, lavrei a presente ata, que, depois de lida e 51 
aprovada, será assinada por mim e pela presidenta. 52 

Vitória, 02 de junho de 2022. 53 
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Secretária Geral 56 
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Junia Claudia Santana de Mattos Zaidan 61 
Presidenta 62 


