
 
 
 
 
 

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DA ADUFES, REALIZADA NO DIA  29 1 

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

GOIABEIRAS 3 

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

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

ausência. Constaram da reunião: 1) INFORMES: 1.1- Dia nacional de luta 9 
28/4 – Junia informou que a avaliação preliminar da Comissão Local de 10 
Mobilização (CLM) é de que foi muito positiva a mobilização. 1.2- 11 
Planejamento da gestão – será nos dias 05 e 06 de maio em local a ser 12 

definido, fora da sede. 1.3- Minuta de Resolução sobre a Instrução 13 
Normativa 65 – está em tramitação e a Adufes está dialogando com o Sintufes 14 
sobre esta IN65, que estabelece modalidade não presencial de trabalho por 15 
metas para técnicos. As implicações diretas para a categoria docente são 16 

muitas, tanto quanto para a defesa da presencialidade defendida por nós para 17 
a formação e para a vida na universidade. O tema será pautado em reunião 18 
com a Reitoria da Ufes. 1.4- Aniversário das/dos funcionárias/os – Sempre é 19 

concedido dia de folga no aniversário das/dos trabalhadoras/es, seja no dia 20 

exato ou em outro dia à escolha de cada uma/um. 1.5- Encontro sobre as 21 
intervenções nas universidades – o evento ocorrerá no dia 16 de maio de 22 
2022 e é organizado pelo Andes, na forma virtual e a Adufes é convidada. 2. 23 

PAUTA: 2.1- Próxima AG – convocar até o dia 17 de maio, com pauta de 24 
deflagração de greve no dia 23 de maio, como estabelece o Andes, uma vez 25 

que, no dia 18 de maio, haverá reunião do Setor da IFES, em que Jacyara 26 
Paiva nos representará. Aprovado à unanimidade. 2.2- Conselho Fiscal – 27 
como não houve o número suficiente de voluntários para o Conselho Fiscal na 28 

última AG, retomar esta pauta na próxima AG. Aprovado à unanimidade. 2.3- 29 
Solicitação do Coletivo Beco – coleta de itens para bazar. O apoio da 30 

diretoria consistirá, exclusivamente, na divulgação do material do coletivo pelas 31 

redes do sindicato. Aprovado à unanimidade. 2.4- Solicitações de apoio 32 

financeiro: docentes do Centro de Educação solicitam apoio para produção do 33 
busto de Paulo Freire; o Movimento Negro Unificado solicita apoio para evento, 34 
o coletivo Coisa de Negros solicita apoio para organização de evento e a União 35 
Brasileira de Estudantes Secundaristaas (UBES) solicita apoio para ida a 36 
evento fora do ES. Todas as solicitações serão atendidas, com valores a ainda 37 

serem definidos pela diretoria. Aprovado à unanimidade. 2.5- Alteração de 38 
horário de funcionamento da sede. A sede manterá o horário das 9h às 18h, 39 
com intervalo de 1h de almoço em que a recepção será fechada. Contudo, o 40 
espaço do café passa a abrir às 7h da manhã, em atendimento à solicitação de 41 
diversos docentes.Aprovado à unanimidade. Nada mais havendo a ser tratado, 42 

a Presidenta deu por encerrada a Assembleia, e eu, Aline de Menezes 43 

Bregonci, Secretária Geral, lavrei a presente ata, que, depois de lida e 44 
aprovada, será assinada por mim e pela presidenta. 45 
 46 



 
 
 
 
 

Vitória, 29 de abril de 2022. 47 
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Secretária Geral 50 
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Junia Claudia S. de Mattos Zaidan 52 

Presidenta 53 
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