ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NO DIA 21 DE ABRIL DE 2020 ÀS
14H, ONLINE DEVIDO À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS.
Aos vinte e um dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte foi realizada reunião da Diretoria
da ADUFES presidida pela Profª. Ana Carolina Galvão e com a presença dos seguintes
diretores: Aline Bregonci, Daniela Zanetti; Junia Zaidan, Edson Cardoso, Fernanda Binatti,
Marlene Cararo, Keli Simões, Nelson Figueiredo para deliberação da seguinte pauta: 1)
Informes; 2) Temas para as lives; 3) Vídeo Adufes na pandemia (sugestão de membros do
CR); 4) “Plenárias virtuais”; 5) Questionário Adufes. PAUTA 1 - Informes: A Presidenta
apresentou os seguintes informes: 1. Proaeci (logística de cadastramento para o recebimento
de recursos aportados pela Adufes a estudantes): até o momento temos 694 cadastros. Após
encerramento do prazo, Amanda fará a conferência dos inscritos com a lista fornecida pela
PROAECI. Em seguida, serão efetuados os pagamentos que têm todos os dados preenchidos
corretamente. As inscrições com inconsistências nos registros serão apreciadas no grupo
seguinte. 2. Programa EscoLAR da SEDU: Entendemos que nossa tarefa estará cumprida com
o envio de documentação à ouvidoria do MP e que devemos reagir solidariamente caso sejamos
acionados pelas demais entidades. 3. Aplicações financeiras: Fizemos algumas reuniões e
agendaremos com o banco para tirar dúvidas sobre aplicações, mas não definimos alterar as
aplicações. PAUTA 2) Temas para as lives: Sugestão para que seja sempre às quartas, às
17h. a) Saúde pública (Mill e Reblin) - Nelson. b) Articulação de entidades na luta pelo Fora
Bolsonaro (Sindibancários e Sindipetro) – Daniela. c) Auditoria Cidadã da Dívida Pública e
relação com recursos públicos para a saúde e educação (Maria Lúcia Fatorelli e Daniel Corrêa
da Silva) - Junia. APROVADO por unanimidade. PAUTA 3) Vídeo Adufes na pandemia
(sugestão de membros do CR): sobre ações da Adufes durante a pandemia. O roteiro será
discutido no grupo da comunicação (jornalistas e diretoras Daniela, Junia e Ana). APROVADO
por unanimidade. PAUTA 4) “Plenárias virtuais”: verificar ferramentas adequadas para
viabilizar e providenciar realização como mais um meio de contato com a base. APROVADO por
unanimidade. PAUTA 5) Questionário Adufes: O instrumento foi elaborado no início do ano,
mas houve atraso em sua aplicação devido a alterações que demandavam discussão e também
devido à pandemia, que acarretou a aplicação de questionário pelo GT da Reitoria da Ufes.
Deverão ser Incluídas questões sobre a pandemia. Aguardar para aplicar a pesquisa apenas
depois que se passar algum tempo após a pesquisa feita pelo GT da Reitoria da Ufes.
APROVADO por unanimidade. 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, 21 de abril de 2020.
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