ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NO 12 DE NOVEMBRO DE 2020
ÀS 14H, ONLINE DEVIDO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS.
Aos 12 dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, às 14h, foi realizada a
reunião da Diretoria da Adufes, presidida pela Prof.ª. Ana Carolina Galvão, com a
presença dos seguintes diretores: Aline Bregonci, Junia Zaidan, Edson Cardoso,
Fernanda Binatti e Keli Xavier. Constaram da reunião 1) Informes, 1.1. O 10º
Conad, que dará posse à nova diretoria “Unidade para Lutar”, será realizado no
início de dezembro e não incluirá caderno de textos; 1.2. O site da Adufes
(www.adufes.org.br) está travado e não permite que se acrescente nenhum
conteúdo, sequer um aviso para conduzir usuários a outro endereço; Está sendo
feito um processo de migração para outra plataforma e dada ciência à base por
meio de SMS, mensagens nas redes sociais e por email. Pauta 2) Agendamento
de Assembleia Geral: tendo em vista a necessidade de eleger delegado e
observadores para o 10º Conad, bem como apresentar Relatório de Atividades 2020
da gestão, foi proposta a data de 27 de novembro, às 14h. APROVADO À
UNANIMIDADE. 3) Agendamento da última reunião da diretoria: propôs-se o dia
11 de dezembro, às 14h, com pauta a ser definida. APROVADO À UNANIMIDADE.
4) Apreciação de orçamentos de projetos arquitetônicos para reformas na
sede da Adufes. A partir das propostas levantadas pela diretoria , decidiu-se pela
proposta de Flávia Medeiros Arquitetura e Interiores, desde que acate
contraproposta nossa de prazo menor do que o dado por ela para a entrega do
projeto. Foram aprovadas como segunda e terceira opções, Archnova Studio & Co.
e A7 Engenharia e projetos. A discussão suscitou reflexão sobre as demandas de
Alegre e São Mateus, que já figuravam na lista de providências da diretoria, embora
não tenham sido pautadas para a presente reunião. Os reparos na sala alugada
pela Adufes em Alegre serão realizados após a renovação da autorização de uso
por parte da Administração Central da Ufes. Quanto a São Mateus, encaminhou-se
verificar, através da diretora Kelli Xavier, as possibilidades de obtenção de
autorização para uso de uma sala no campus do Ceunes. Nada mais havendo a ser
tratado, a Presidenta deu por encerrada a reunião, e eu, Junia Claudia Santana de
Mattos Zaidan, Secretária Geral, lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada
será assinada por mim e pela presidenta.

Vitória, 23 de novembro de 2020.

Ana Carolina Galvão Marsiglia

Junia Claudia S. de Mattos Zaidan

Presidenta

Secretária Geral

REUNIÃO DA DIRETORIA 12 DE NOVEMBRO
Ana, Junia, Edson, Fernanda, Kelli, Janice
Orçamentos de projeto para a obra da sede
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zchj0M5brgphAbKtomap6UTosQDbM90huUeFUIQgkH0/
edit#gid=0

Pauta:
1- Agendada úlitma reuniao da diretoria para 11 de dezembro – aprovada à unanimidade
2- Apresentação dos orçamentos de projetos arquitetônicos para a reforma da sede da Adufes
Discussào das prpostas, projeção do início e término da obra etc
Decidimos à unanimidade ficar com a proposta de
Flávia Medeiros (propor prazo menor do que o dado por ela e, caso ela não aceite, ficamos
com a ___________???
Assim que resolver o problema de Alegre (renovação da autorização de uso), a gente já
começa a obra
Sao Mateus (colocar na ata): Kelli vai verificar as possibilidades de conseguirmos uma sala no
campus

