ATA DA ASSEMBLEIA GERAL VIRTUAL REALIZADA NO DIA 27 DE
AGOSTO DE 2020 ÀS 15 HORAS
Aos 27 dias do mês de agosto, do ano de dois mil e vinte, às 15h, excepcionalmente em
sala virtual de acesso restrito, com cadastramento e confirmação prévios, nos termos da
Lei nº 14.010/2020, reuniram-se em assembleia geral 57 (cinquenta e sete) docentes,
conforme registrado no relatório da ferramenta Cisco Webex, utilizada para a realização
da Assembleia, presidida pela presidenta da entidade, Ana Carolina Galvão Marsiglia,
para deliberar sobre a seguinte pauta: Eleição do Conselho Fiscal; Orçamento 2020;
Escolha Nova Marca da Adufes; Ensino/Trabalho Remoto. Dando início à reunião, a
presidenta faz uma saudação a todos os presentes. INCLUSÃO EM PAUTA: A presidenta
fala sobre a convocação recebida, no dia anterior, para o 9º CONAD EXTRAORDINÁRIO
do Andes, que acontecerá no período de 28 a 30 de setembro de 2020. Explica que os
textos das seções sindicais e do(a)s sindicalizado(a)s deverão ser enviados até às 24h do
dia 08 de setembro de 2020 e o prazo para o Credenciamento será de 31 de agosto até
22 de setembro de 2020. Após manifestações de alguns docentes fica definido que será
realizada uma nova assembleia, para a escolha de 1 delegado (a) e até 2 (dois/duas)
observadores(as). PAUTA: Eleição do Conselho Fiscal: o processo de escolha para
eleição do novo conselho para gestão 2020/2021 não foi possível porque o quadro de
candidatos (3 titulares e 3 suplentes) não foi preenchido. Nova assembleia será marcada
incluindo esse ponto de pauta. Orçamento 2020: A Tesoureira-Geral, Fernanda Binatti, fez
uma explanação das receitas e gastos. Uma tabela detalhada foi apresentada. O mesmo
documento foi previamente disponibilizado no site e enviado por email às/aos
associadas/os. Sem votos contrários e com algumas abstenções o orçamento foi
aprovado. Escolha Nova Marca da Adufes: Com 19 votos favoráveis, 15 contrários e 5
abstenções, a categoria decidiu pela mudança da logo, porém para a construção da nova
logo, a assembleia encaminhou a convocação de uma reunião ampliada do Grupo de
Comunicação e Arte local (GTCA). Também, será discutida a constituição de uma
comissão para elaboração de um edital/concurso para a reformulação do logotipo do
sindicato. Ensino/Trabalho Remoto: A Diretoria junto com o setor jurídico do sindicato,
bem como por meio das reuniões que tem realizado com a base, analisou uma série de
aspectos a serem observados com a adoção do Ensino-Aprendizagem Remoto
Temporário e Emergencial (Earte) pela universidade. Desde o início da suspensão das
aulas presenciais, a diretoria da Adufes tem cobrado da reitoria a implementação de um
protocolo de biossegurança e questionado a aplicação de normativas que violam os
direitos funcionais de docentes. Diante da ausência de “Protocolo de Segurança e
Condições de Trabalho”, sem votos contrários e com algumas abstenções a categoria
decidiu apresentar representação no Ministério Público do Trabalho (MPT), tendo em vista
a atribuição do órgão de fiscalizar o cumprimento da legislação trabalhista. A categoria
também referendou a decisão da diretoria de ingresso de ação judicial relativa à Instrução
Normativa 28/20 do Ministério da Economia, que determinou a suspensão dos adicionais
ocupacionais e auxílios durante a pandemia por ampla maioria, com 1 voto contrário e
algumas abstenções. Por fim, a diretoria anunciou que convocará reunião dos Grupos de
Trabalho da Adufes, Conselho de Representantes e aberta à toda a categoria para
constituição de uma Comissão de Acompanhamento ao trabalho/ensino remoto. Nada
mais havendo a ser tratado, foi dada por encerrada a assembleia 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 Ana Carolina Galvão Marsiglia.
Vitória, 27 de agosto de 2020.
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