Ata 04/2020 – 4a reunião da diretoria regional da SBEM/SC – Aos sete dias do mês
de maio de dois mil e vinte, reuniram-se via Skype, das 08h30min às 10h15min, Ademir
Damázio, André Vanderlinde da Silva, Araceli Gonçalves, Bazilicio Manoel de
Andrade Filho, Cintia Rosa da Silva, Débora Regina Wagner e Morgana Scheller, para
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1) Realização ou adiamento do VIII ECEM;;
2) Trâmites da eleição na nova diretoria; 3) Assuntos gerais. Iniciando os trabalhos
com o item “1” Realização ou adiamento do VIII ECEM: Em um primeiro momento
Araceli apresentou o retorno da diretoria da SBEM Nacional quanto as implicações do
adiamento do VIII ECEM. Foi acordado que, em caso de adiamento, a diretoria da
SBEM nacional recomendará a diretoria da SBEM/SC (triênio 2020-2023) a
continuidade de nomes da atual diretoria para composição da comissão organizadora do
evento. Na sequência, Morgana informou que o IFC-campus Rio do Sul continuará
sediando o evento, porém, destacou que não há garantia quanto a disponibilidade dos
recursos financeiros ora empenhados. Considerando esses fatos, os membros da
diretoria presentes propuseram adiar o evento para os dias vinte um, vinte dois e vinte
três de abril de dois mil e vinte um (21, 22 e 23 de abril de 2021). Foi acordado que a
deliberação final será realizada após consulta aos convidados para as atividades do
evento e aos diretores de modalidade. Dado essa proposição, ficou definido o seguinte
cronograma de atividades: 1) Araceli e André entrarão em contato com os convidados
do ECEM; 2) Bazilicio entrará em contato com os diretores de modalidade; 3) Bazilicio
montará a proposta de nota oficial, de cronograma de submissão e avaliação de
trabalhos, bem como de inscrições para o evento. Essas atividades deverão ser
finalizadas até a próxima reunião da diretoria da SBEM/SC. Em caso de deliberação
pelo adiamento do evento, ficou acordado que: 1) Araceli e Débora verificarão os
encaminhamentos para alteração da submissão do projeto à FAPESC; 2) André ficará
responsável pela atualização do site; 3) Morgana ficará responsável pela organização de
vídeos e podcast para divulgação da decisão aos associados, professores e pesquisadores
interessados pelo evento; 4) André ficará responsável pelo ressarcimento do valor pago
pela inscrição caso algum participante venha a requerer. Dando continuidade, passamos
para o item “2” Assuntos gerais: Foi aprovado o procedimento para constituição da
comissão eleitoral da diretoria da SBEM/SC (triênio 2020-2023). Bazilicio ficou
responsável por conduzir o processo. Foi definido que a próxima reunião da diretoria
catarinense será realizada no dia quinze do mês de maio, às treze horas e trinta minutos,
via Google Meet. Sem mais para o momento eu, Bazilicio Manoel de Andrade Filho,
lavrei a presente ata que, após lida, aprovada e assinada será arquivada nas
dependências do IFC/Camboriú.

