
 
 
 
 
 

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DA ADUFES, REALIZADA NO DIA  13 1 

DE ABRIL DE 2022, ÀS 18 HORAS, NA SEDE DA ADUFES, EM 2 

GOIABEIRAS 3 

Aos treze dias do mês de abril de 2022, às 18 horas, reuniram-se na sede da 4 
ADUFES em Goiabeiras, as/os diretores Aline Bregonci, Ana Cláudia Meira, 5 

Ana Heckert, Luciano Vidon, Jacyara Paiva, Edson Cardoso e Luciana Soares, 6 
em reunião presidida pela professora Junia Claudia Santana de Mattos Zaidan, 7 
presidenta da entidade. Os demais diretores justificaram ausência. Constaram 8 

da AG: 1) INFORMES: 1.1- Junia informou que a prestação de contas da 9 
campanha eleitoral foi enviada à Comissão Eleitoral, acompanhada de 10 
sugestões para as próximas eleições da Adufes, no dia 11 de abril de 2022, por 11 
e-mail, como se transcreve: Prezados colegas, Com base na experiência do 12 
último pleito e na discussão feita pela diretoria eleita, encaminhamos as 13 

seguintes sugestões para apreciação na construção das próximas eleições: 14 
Abertura do processo eleitoral com mais de 60 dias para possibilitar o 15 
fornecimento de urnas eletrônicas pelo TRE; CCS,  duas urnas são 16 
suficientes (Elefante Branco e no Básico); No CCAE e CCENS (Alegre) – 17 

apenas uma urna será suficiente, exceto se forem salas separadas para cada 18 
centro; Explicitar nas regras que a condução das urnas cabe exclusivamente 19 

aos mesários; Que a data para a filiação de candidatas/o não seja posterior à 20 

data de inscrição das chapas; Buscar junto à Progep a atualização da lotação 21 

de filiados no sistema da Ufes, pois há discrepâncias que ocasionam confusão 22 
no dia da votação; Que aposentados do campus Goiabeiras votem na sede da 23 

Adufes e que a Comissão Eleitoral viabilize a garantia de que, mesmo sendo 24 
na Adufes, possam votar para o CR. Estamos à disposição e agradecemos 25 

desde já! 1.2- Ocupação Chico Prego. Junia informou que, junto de Ana 26 
Heckert e Ana Carolina Galvão, levou colchões e providenciou o fornecimento 27 
de almoço (marmitex) por dois dias, conforme aprovado em consulta à 28 

diretoria. Foi providenciada também a realização de uma “live”, conduzida por 29 
Junia Zaidan, com participação de membros da ocupação e da professora 30 

Clara Miranda (CAr). 1.3- Foi definida a localização da escultura Liber, do 31 

professor Villar, que será em frente à Adufes, na parte esquerda da grama 32 

frontal. 2- PAUTA: 2.1- Planejamento da gestão: definido para os dias 05 e 06 33 
de maio, de manhã e à tarde, em local a ser informado, fora da sede. Aprovado 34 
à unanimidade. 2.2- Canais de interação da diretoria: serão usados 35 
Whatsapp e email. Questões financeiras serão ratificadas por email, para que 36 
Edson e Alexandre deem autorização. As reuniões da diretoria serão 37 

preferencialmente presenciais, mas virtuais, quando houver urgência. Aprovado 38 
à unanimidade. 2.3- Solicitações de apoio: o fluxo consistirá no envio por 39 
Whatsapp para toda a diretoria, por parte de qualquer diretor/a ou funcionária/o 40 
que as receber. Aprovado à unanimidade. 2.4- Reunião com funcionárias/os: 41 
será feita, com o máximo número de diretores, após o planejamento estratégico 42 

da diretoria; enquanto isso, Junia fará uma reunião com todos. Aprovado à 43 

unanimidade. 2.5- Acordo Coletivo das/dos funcionárias/os. Tendo recebido 44 
das/dos trabalhadores a proposta de reajuste, propôs-se aguardar conversa a 45 
ser agendada para, posteriormente, deliberar. Aprovado à unanimidade. 2.6- 46 
Planejamento da AG: a pauta será (1) Construção da greve do serviço público 47 



 
 
 
 
 

federal, (2) eleição do Conselho Fiscal e (3) constituição da Comissão de 48 
reajuste da Unimed (preliminarmente, já se apresentaram para a tarefa Edson 49 
Cardoso, Fernanda Binatti e Ricardo Behr). Aprovado à unanimidade. Nada 50 

mais havendo a ser tratado, a Presidenta deu por encerrada a Assembleia, e 51 
eu, Aline de Menezes Bregonci, Secretária Geral, lavrei a presente ata, que, 52 
depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pela presidenta. 53 
 54 

Vitória, 13 de abril de 2022. 55 
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