1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Ata da 14ª reunião diretoria regional eleita da SBEM-SC – Aos doze dias do mês de
março de dois mil e vinte e um, reuniram-se via Google Meet, das 10h às 11h: Ademir
Damázio, André Vanderlinde, Bazilício Manoel de Andrade Filho, David Antônio da
Costa, Marisol Vieira Melo, Marleide Coan Cardoso, Morgana Scheller e Regina Célia
Grando, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (1) VIII ECEM; (2) Assuntos
Gerais. Iniciou-se a discussão do item de pauta, (1) VIII ECEM: Bazílicio atualiza as
informações de que houve 99 submissões de trabalhos, expondo a planilha dos trabalhos
e respectivos eixos. Além disso, informa que há 567 inscrições no evento, incluindo os
ouvintes e participantes de outros estados brasileiros. Diante dessas informações, a
Regina, responsável pela equipe técnica das comunicações, já consegue avançar na
organização das salas, com apoio de estudantes do PPGECT e da UNESC/Criciúma.
Informa que as salas serão pela plataforma Google Meet com dois coordenadores em cada
sala. Também será elaborado um template de slides que será disponibilizado aos autores
dos trabalhos e deverão enviar no prazo de cinco dias de antecedência do início do evento,
portanto, em 16/04/2021. Na sequência André apresenta o layout da plataforma Even3,
tanto no perfil dos participantes, quanto dos organizadores. E, reforça que o link de
cadastro está na própria página do ECEM, deve ser efetuado pelos inscritos. Bazilício
manifesta a dificuldade do sistema da Plataforma de Eventos da SBEM-Nacional, devido
a algumas fragilidades no sistema e sugere que a próxima edição do ECEM, bem como,
os anais, sejam no próprio site da SBEM-SC. Finaliza retomando o prazo do retorno dos
pareceristas dos trabalhos (24/03/2021) e prazo final de envio dos trabalhos pelos autores
com a devidas correções em 31/03/2021. (2) Assuntos Gerais: Bazilício solicita aos
integrantes da diretoria uma leitura e retorno em relação ao Estatuto da SBEM, e, caso
tenham contribuições, para fazer até dia 14/03/2021. Sem nada mais a tratar, a próxima
reunião da diretoria regional será ainda definida, via Google Meet, e eu, Marisol Vieira
Melo, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada via e-mail pelos membros da
diretoria eleita presentes, será arquivada.
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