
 

 

Ata de Reunião Interna Ordinária 05/Comissão de ações solidárias 

(20/08/2020) 

 

Às dezessete horas do dia vinte 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://conferenciaweb.rnp.br/webconf/conferencias-cse. A 

reunião foi presidida pela Profa. Maria Denize Henrique Casagrande e contou com 

a presença dos membros: Irineu Manoel de Souza, Angela Cristina Corrêa, Carmen 

Rosário Ortiz Gutierrez Gelinski, Luiz Fernando Britto (Caetano), Jonatas Sousa e 

Diogo Félix de Oliveira. Foram discutidas as seguintes pautas abaixo 

discriminadas: 1. Informes: O Prof. Irineu saudou os membros da comissão e 

avisou que em seguida tinha uma reunião e precisaria se ausentar. O mesmo 

ocorreu com o servidor técnico administrativo, Diogo Félix de Oliveira. Em seguida, 

o acadêmico Caetano precisou sair. 2. 2ª. etapa das doações. A Profa. Maria 

Denize perguntou se todos receberam o segundo e-mail solicitando a continuação 

das doações de cestas básicas. Tais e-mails foram enviados para as listas do CSE 

no dia 19 de agosto. 3. Plataforma SIGSOL. Em seguida a administradora 

Angela Cristina Corrêa, foi convidada a expor a plataforma SIGSOL, o que fez em 

seguida com a colaboração do acadêmico de design, Jonatas Sousa. A plataforma 

foi concebida pela Administradora Angela Cristina Corrêa, Prof. Ivan Medeiros, 

Luiz Eduardo Pizzinatto e Jonatas Sousa Nascimento. Após a exposição algumas 

dúvidas surgiram e a Profª Carmen fez algumas considerações e solicitou a Angela 

alguns esclarecimentos em relação a amplitude da plataforma, pois a mesma tem 

objetivos amplos e no momento, com o retorno das aulas, os membros desta 

comissão estão com muitas atividades. Após as considerações apresentadas foi 

consenso da comissão, que devido ao retorno do ensino não presencial, o que 

ensejou uma alta demanda de trabalho para a comunidade acadêmica do CSE e 

da UFSC, a comissão não teria condições de utilizar a plataforma SIGSOL para o 

suporte de suas ações solidárias por meio do Plano estratégico operacional 



proposto. Angela ratifica as considerações apresentadas pela Profª Carmem, para 

a não utilização da Plataforma SIGSOL neste momento, alegando que suas 

ponderações são sensatas e pertinentes. E por fim, Angela se prontifica a elaborar 

um plano estratégico operacional específico para as ações da comissão, como um 

referencial a ser construído coletivamente nas discussões por meio do grupo 

WhatsApp da comissão. Nada mais tendo a acrescentar, a reunião foi encerrada 

às dezoito horas e quinze minutos. 

 


