ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NO DIA 03 DE AGOSTO DE
2020, ÀS 16H, ONLINE DEVIDO À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS.

Aos três dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte foi realizada reunião da
Diretoria da ADUFES presidida pela Prof.ª. Ana Carolina Galvão e com a presença
dos seguintes diretores: Aline Bregonci, Junia Zaidan, Fernanda Binatti, Keli Simões,
Edson Cardoso para deliberação da seguinte pauta: 1) Informes; 2) Solicitação
dos membros que se desligaram da diretoria; 3) Atas da diretoria. PAUTA: 1)
Informes. A presidenta informou o recebimento do pedido de desligamento dos
diretores Marlene Cararo, Daniela Zanetti e Nelson Figueiredo. Serão tomadas as
devidas providências administrativas para substituição dos membros que deixaram a
diretoria. 2) Solicitação dos membros que se desligaram da diretoria. Os
membros que deixaram a diretoria solicitaram a publicação de uma carta dirigida “Às
associadas e aos associados da Adufes e demais docentes da UFES”. APROVADO
por unanimidade a publicação com comunicado da atual diretoria. 3) Atas da
diretoria. A presidenta informou que solicitou em vinte e sete de julho que a
Secretaria da Adufes elaborasse na forma de atas os registros das reuniões da
diretoria, permanentemente compartilhados com todos os membros por meio de
arquivo online. As atas foram conferidas pela Secretária Geral da Adufes, que em
dois de agosto as finalizou e nesta data (03/08) enviou aos membros da diretoria
para leitura. Após a conferência e ajustes nas atas, todas foram APROVADAS por
unanimidade e serão publicadas no site da entidade. 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, lida e aprovada em 3 de
agosto de 2020, assinada por mim e pela presidenta.
Vitória, 03 de agosto de 2020.
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