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ATA Nº 12/2020 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DO CCE 

 
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho da 
Unidade do CCE, realizada no dia 06 de agosto 
de 2020, às 09 horas, pela plataforma digital 
Conferência Web. 

 
Aos seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às nove horas, em primeira 1 
chamada, pela plataforma digital Conferência Web, reuniu-se o Conselho da Unidade do 2 
CCE, convocado por meio da Convocação nº 12/2020, com a presença dos Conselheiros 3 
Leslie Sedrez Chaves, Deivis Luis Marinoski, Gilles Jean Abes, Luiz Henrique Milani 4 
Queriquelli, Andrea Carla Scansani, Deonísio Schmitt, Valentina da Silva Nunes, Heronides 5 
Maurílio de Melo Moura, Maria Ester Wollstein Moritz, Flávio Andaló, Mary Vonni Meürer 6 
de Lima, Ana Veronica Paz Y Mino Pazmino, Janaína Trasel Martins, Débora Campos 7 
Wanderley, Rachel Louise Sutton-Spence, Celdon Fritzen, Atílio Butturi Junior, Rosane 8 
Silveira, Dirce Waltrick do Amarante, Ricardo Triska, Milton Luiz Horn Vieira, Rogerio 9 
Christofoletti, Janine Soares de Oliveira, Roberta Pires de Oliveira, Pedro Falleiros Heise, 10 
Michelle Duarte da Silva Schlemper, Sérgio de Almeida Pereira Machado, Camila 11 
Comandolli de Souza, sob a presidência da professora Silvana de Gaspari, Diretora em 12 
exercício do CCE. Havendo número legal, a Presidente cumprimentou a todos e deu por 13 
aberta a sessão. Na sequência, submeteu à apreciação a ordem do dia, que foi aprovada por 14 
unanimidade. Não havendo outras manifestações, a Presidente deu continuidade à sessão, 15 
sendo apreciado único item de pauta: Eleição para direção do CCE. A professora Silvana 16 
começou contextualizando e informando sobre o término do mandato da gestão atual em 17 
26/12/2020, sendo necessário antecedência de quatro meses para o processo eleitoral. Essa 18 
discussão sobre eleições no ano de 2020 ocorre em outras direções de unidade e juntamente à 19 
reitoria, havendo a preocupação da transição de gestão e da participação de servidores e 20 
discentes em eleições virtuais nesse momento de pandemia. A posição do CCE será 21 
encaminhada à reitoria a partir da decisão do Conselho de Unidade. A seguir, a professora 22 
Silvana apresentou slides do sistema e-democracia, uma plataforma que permitiria a 23 
realização de eleições virtuais. Então foi aberto período de discussão do tema e de resolução 24 
de dúvidas em que se comentou sobre a segurança do sistema e-democracia e sobre as 25 
eleições em setores do CCE em que se usou esse sistema; sobre o nível de participação nas 26 
eleições virtuais; sobre o trabalho relacionado à preparação da eleição, como, por exemplo, a 27 
lista de eleitores servidores e discentes e de seus e-mails institucionais; sobre a eleição 28 
envolver não somente o voto, mas o debate, a interação social, o conhecimento de propostas e 29 
como fazer isso a distância; sobre indicação pro tempore da gestão atual. Após essa discussão, 30 
os conselheiros solicitaram que pudessem consultar os setores sobre posicionamento de 31 
realização das eleições para direção. A partir das manifestações, a professora Silvana sugeriu 32 
então a seguinte proposta para votação: que o conselho não decida na reunião em curso seu 33 
posicionamento a ser apresentado em reunião com a reitoria, mas que aguarde a consulta feita 34 
aos pares pelos conselheiros para que então o conselho tenha nova reunião em que se 35 
exponham as respostas dos setores. A proposta foi aceita por unanimidade. A próxima reunião 36 
extraordinária foi agendada para 11/08/2020 para que os conselheiros apresentem resposta 37 
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dessa consulta feita aos setores e para que o Conselho possa formalizar sua decisão. A 38 
professora Silvana informou que não significa que a decisão do Conselho seja efetivada, pois 39 
é preciso aguardar manifestação da reitoria. Após essa discussão, o professor Flávio deu um 40 
informe sobre reunião da Câmara de Graduação em que se aprovou o calendário excepcional 41 
e se informou sobre prazos relacionados aos planos de ensino. Além disso, relatou que o 42 
semestre 2020.1 não vai constar no I.A., que os alunos vão poder cancelar a matrícula ao 43 
longo do semestre inteiro e que o reajuste de matrícula será feito manualmente, pois não é 44 
possível abrir no sistema novo período. Não havendo outras manifestações, a Presidente 45 
agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão, da qual, para constar, eu, Alice 46 
Canal, Técnica em Assuntos Educacionais, lavrei a presente ata que, se aprovada, será 47 
assinada por mim e pela Presidente. Florianópolis, 06 de agosto de 2020.  48 

Ata aprovada por unanimidade em reunião do 
Conselho de Unidade em 27 de agosto de 2020.  
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