
 

 

Ata de Reunião Interna Ordinária 04/Comissão de ações solidárias 

(11/08/2020) 

 

Às quatorze horas do dia onze de agosto do ano de dois mil e vinte, reuniram-se 

os membros representantes da Comissão de Ações solidárias em reunião online 

através do link: 

https://meet.jit.si/static/dialInInfo.html?room=Reuniãoaçoessolidariase. A 

reunião foi presidida pela Profa. Maria Denize e contou com a presença dos 

membros: Irineu Manoel de Souza, Angela Cristina Correa, Carmen Rosário Ortiz 

Gutierrez Gelinski, Cleyton de Oliveira Ritta, Maria Regina de Avila Moreira, Luiz 

Fernando Britto (Caetano) e Jonatas Sousa. Foram discutidas as seguintes pautas 

abaixo discriminadas: 1. Informes: O Professor Irineu e o representante do 

CAAD, Caetano, informaram que haverá reunião do departamento de 

Administração as 15h e, portanto, ambos sairiam neste horário. 2. Confecção de 

atas: A professora Denize informou que todas as reuniões anteriores tiveram seus 

registros em um relatório parcial das atividades da comissão, referente ao período 

de 25 de maio a 05 de agosto de 2020 (atas 1, 2, 3), as quais foram enviadas ao 

grupo de WhatsApp da comissão. Caetano se prontificou a assumir a 

responsabilidade de auxiliar a Prof. Maria Denize na elaboração das atas seguintes. 

3. Prestação de Contas: O Professor Cleyton criou uma tabela de Excel onde 

está exposto a quantidade de doações que foram realizadas, os valores e períodos. 

A tabela de Excel será disponibilizada no Google Drive da Comissão; 4. Segunda 

campanha de coleta de doações: Professor Irineu manifestou que seria 

interessante utilizar o e-mail institucional da ação para fazer um novo e-mail com 

prestação de contas, explicação do projeto e solicitação de doações. Caetano 

sugeriu que os Centros Acadêmicos utilizem suas redes sociais para fazer 

postagens (2 tipos de postagens: Uma solicitando doações, outra perguntando 

quais alunos precisam de doações). Além disso, Caetano sugeriu que os 

representantes discentes solicitem doações nos colegiados de curso e de 



departamento. 5. Conclusões: a) a servidora técnica administrativa, Angela 

Cristina Corrêa, informou que a plataforma SIGSOL pode dar suporte as ações da 

comissão, como também de outros programas e projetos da instituição e 

organizações públicas e privadas que tenham como propósito ações de 

responsabilidade social, nos âmbitos socioeconômicos, socioemocionais e apoio 

jurídico à pessoas físicas e/ou jurídicas.  B) Ficou definido que no dia 18, de tarde, 

haveria uma nova reunião para discutirmos e construirmos coletivamente o plano 

estratégico operacional do SIGSOL de suporte às ações da CAS/CSE/UFSC. Nada 

mais tendo a acrescentar, a reunião foi encerrada às quinze horas e trinta minutos. 


