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Aos nove dias do mês de novembro de dois mil vinte e dois, às treze horas e trinta minutos,

via Google Meet, foi realizada a reunião para a eleição da Presidência, Vice-presidência e

Secretaria da Comissão, entre outros assuntos pertinentes. A assembleia foi convocada pelo

presidente Áureo Vandré Cardoso e estiveram presentes os membros: Daniel de Moura,

Fabiane Cristina Brand, Ivan Prá, Jair Matias da Rosa, João Nascimento Mota Kellermann,

Minéia Frezza, Renata Silveira Moreira Rodrigues e Sandra Silveira Trucolo, sendo que uma
das titulares representante dos discentes, Fernanda Bottega Tomasini, justificou a sua

ausência. O Áureo, presidente da comissão deu início a assembleia e comentou sobre a

disponibilidade dos cargos anteriormente descritos e da necessidade de escolha de novos

membros que assumissem a partir desta data. Áureo esclareceu que as reuniões têm sido

objetivas em termos de gerenciamento de pautas, espaço de tempo e horários propostos.

Que esporadicamente surgem algumas demandas específicas e com temas pontuais. O

Áureo propôs que cada participante se apresentasse, uma vez que havia servidores novos

fazendo parte desta comissão, então, passou a palavra a cada um deles. Na sequência, o

Áureo informou que no último mandato, o então membro desta comissão, professor Siclerio

Ahlert indicou algumas falhas e dificuldades de execuções no decorrer das atividades e, a

partir destas dificuldades, foi proposto um novo regimento para suprir tais necessidades.

Uma das soluções apresentadas foi a forma de votação e o parecer para viabilizar via

Moodle. Esta dinâmica está funcionando bem e já estamos no segundo mandato, já foram

publicados diversos e o regimento da Comissão, sendo assim, possuímos todos os

documentos referenciais necessários. O Ivan Prá informou que assim que sai o edital, o

processo é lançado na plataforma para receber a votação e o escrutínio dos votos e que é

possível ser auditado a qualquer momento. Áureo comentou que neste momento foi

solicitado uma demanda para a abertura do processo eleitoral para a escolha da

representação da sociedade civil no Conselho do Campus e já foi apreciado a minuta e dada

a sequência necessária neste processo. Em seguida, Áureo perguntou se alguém se colocava

à disposição para assumir algum dos cargos de presidência, vice-presidência e secretaria. O

Ivan comentou que o Áureo seria a pessoa indicada para permanecer no cargo, uma vez que

já possui experiência e conhecimento necessário. Sandra aceitou assumir o cargo de

secretária e o restante dos membros indicaram que permanecesse Áureo como presidente,

Ivan como vice-presidente, e assim ficou decidido. Áureo perguntou se havia algo a

acrescentar e como não houve manifestações deu-se por encerrada a reunião. E, para

constar, eu, Sandra Maria Dill Silveira Trucolo, lavrei a presente ata, que, após lida e

aprovada, segue por mim datada e assinada após a anuência dos demais participantes,

realizada por e-mail.
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