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Ao vigésimo primeiro dia do mês de setembro de 2021, reuniram-se às 16:00h, na sala virtual do Google Meet, os
servidores Ana Paula Bagaiolo Moraes, Efraim Caetano dos Santos, Gil do Prado Lima, Mônica Maria Biancolin e os
discentes Ana Carolina Doratiotto Silva, Isadora Ribeiro Vital, José de Ribamar da Silva Passos, Letícia Pires Ribeiro,
Lívia Persiani, Victor Gabriel Siqueira Silva Alves, Vitória Oliveira Leite e Wesley Feliciano para apreciar e deliberar
sobre a seguinte pauta: A Professora Mônica iniciou a reunião dando a palavra ao aluno Victor Gabriel o qual fez um
vídeo de divulgação juntamente com a aluna Ana Carolina, a fim de divulgar o processo da estatuinte e propiciar o
engajamento dos alunos. A aluna Lívia Persiani solicitou sua saída da comissão da estatuinte, pois ela encontra-se
sobrecarregada participando simultaneamente de outras comissões, porém ficou acordado que ela poderá participar das
reuniões contribuindo com ideias. O aluno Ribamar se prontificou em confeccionar um vídeo voltado aos alunos da
graduação a fim de conscientizá-los sobre a estatuinte, a Professora Mônica ficou de conversar com o mesmo sobre o
melhor andamento do material. Cada docente ficou responsável por divulgar em sua área o processo da comissão da
estatuinte, a professora Ana Paula foi responsável por divulgar na administração, o Professor Gil falou na automação e a
Professora Mônica falou no núcleo comum, química e na reunião dos técnicos administrativos. Dentre os fatos relevantes
observa-se a falta de participação dos TAEs, a comissão externou preocupação pois a participação deles é essencial para
composição da comissão. A Professora Mônica relatou que assim que a comissão ficar completa ocorrerão as discussões
de distribuição dos cargos, tendo em vista que a atual distribuição é temporária. Neste momento a Professora Mônica
retomou a reunião realizada pela comissão central no dia anterior, cujas pautas foram: i) informes; ii) inquietação e
produção de material; recomposição de delegados. Em relação à recomposição de delegados há de se observar quais
delegados desejam se manter no cargo e quais segmentos deverão indicar novos representantes. A recomposição de
delegados será feita em assembleia ou outro meio organizado pela comissão. Foi recomendado que todos os integrantes
leiam a resolução 75 a qual encontra-se disponível no drive da estatuinte. Em relação às mudanças entre a nova comissão
e a anterior, foi orientado o respeito ao trabalho já realizado, e tudo que for necessário mudar que seja feito de maneira
democrática, representando os interesses da comunidade escolar. Também foi orientado que caso membros da comissão
manifestem interesse em ser delegados que mantenham a imparcialidade necessária ao exercício do cargo em comissão. A
Professora Ana Paula levantou a dúvida em relação a sua participação devido ao caráter temporário de seu cargo docente
no campus, ela solicitou a comissão central o compartilhamento do parecer que impossibilita professores temporários de
participarem da comissão local, por hora o parecer ainda não foi compartilhado. Ao fim da reunião do dia 20/09 realizada
pela CCE foi divulgado um calendário proposto: 24/09 – Vídeo Instrutivo da CCE;  27/09 - Live da CCE com
Convidados;  28/09 a 28/10 – Divulgação de Material e Eventos das CLEs e da CCE;  29/10 – Live da CCE 01/11-
Reunião das CLEs com a CCE; prazo para recomposição dos delegados e definição de novo calendário.  Ao fim da
reunião do dia 21/09 realizada pela CLE foram deixados os seguintes encaminhamentos: i) Leitura da portaria 75;  ii)
Finalização dos vídeos; iii) Convites direcionados à TAEs e Docentes e retorno na reunião do dia 28/09; iv) Verificar o
retorno sobre a situação dos professores substitutos e encaminhamentos; v ) Calendário de atividade. A reunião foi
encerrada às 17h10min.
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