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Ata da 11ª reunião diretoria regional eleita da SBEM/SC – Aos quatro dias do mês de 1 
dezembro de dois mil e vinte, reuniram-se via Google Meet, das 8h30min às 10h20min, 2 
Ademir Damázio, André Vanderlinde da Silva, Araceli Gonçalves, Bazilício Manoel 3 
Andrade Filho, David Antônio da Costa, Marisol Vieira Melo, Marleide Coan Cardoso, 4 
Morgana Scheller e Viviane Clotilde da Silva, para deliberar sobre a seguinte ordem do 5 
dia: (1) Análise da nova proposta para VIII ECEM; (2) Apresentação de plataformas 6 
para desenvolvimento do VIII ECEM; (3) Divulgação do Evento. Iniciando os 7 
trabalhos Bazilício informou que Regina Célia Grando justificou sua ausência e que a 8 
reunião seria gravada para que ela pudesse ver posteriormente e registrar suas 9 
contribuições até segunda feira, dia sete de dezembro. Na sequência passou a palavra para 10 
o André que ficou encarregado de apresentar a sugestão de nova organização do ECEM, 11 
elaborada pelo grupo de trabalho encarregado de pensar uma organização prévia do 12 
evento. Apresentou a programação onde, diferente do formato anterior, as mesas 13 
temáticas foram divididas no decorrer do evento para que não houvesse pulverização dos 14 
participantes e as comunicações seriam gravadas e apresentadas em uma playlist que 15 
todos teriam oportunidade de acessar, de forma que as discussões e contribuições seriam 16 
realizadas offline, via fórum ou chat. Após a apresentação houve alguns questionamentos 17 
em relação ao formato das comunicações, pois desta forma não haveria discussões 18 
simultâneas sobre as pesquisas/práticas apresentadas e, também porque, segundo alguns 19 
membros, este formato poderia gerar baixa demanda de participantes. Os integrantes do 20 
grupo de trabalho argumentaram que esta questão foi um dos pontos mais analisados, que 21 
foram levantadas várias possibilidades e foram consultadas pessoas que desenvolveram 22 
eventos à distância neste ano. Diante das possibilidades, alguns fatores como a duração 23 
do evento e a necessidade de muitas pessoas para trabalhar como mediadores e técnicos, 24 
caso as apresentações fossem online (no modo síncrono), fez com que esta alternativa 25 
fosse aprovada pelo grupo para ser apresentada. Diante das discussões optou-se por 26 
estabelecer duas propostas a serem analisadas e posteriormente votadas: Proposta 1: 27 
proposta apresentada pelo grupo de trabalho; Proposta 2: liberar o período matutino da 28 
sexta-feira (23/04/2021) para as Comunicações Científicas/Relatos de Experiência e 29 
reorganização das mesas temáticas, concentrando-as nos outros períodos do evento. Estas 30 
propostas deveriam ser votadas até segunda-feira, dia sete de dezembro. Na sequência 31 
passou-se para o segundo item da pauta, (2) Apresentação de plataformas para 32 
desenvolvimento do VIII ECEM: André apresentou as duas plataformas analisadas: 33 
Even3 e Doity.  Segundo ele o Even3 é uma plataforma que facilita os processos para o 34 
usuário enquanto o Doity é melhor para os organizadores. É uma questão de escolha, o 35 
que se pretende priorizar, a facilidade de acesso dos usuários ou dos processos para os 36 
organizadores. Os integrantes do grupo de trabalho fizeram a simulação e pensaram que 37 
seria melhor utilizar o Even3 pois ele é de mais fácil navegação para o usuário. Importante 38 
deixar claro que esta plataforma seria utilizada apenas para inscrição na modalidade 39 
“ouvinte” e para participação, as submissões dos trabalhos continuariam sendo realizadas 40 
pela plataforma da SBEM. Todos os presentes aprovaram a utilização da plataforma 41 
Even3. Passando para o terceiro item da pauta: (3) Divulgação do Evento: Bazilício 42 
informou que as divulgações do evento nas redes sociais continuam sendo realizadas, 43 
assim como estão sendo realizados podcasts já há algum tempo. Propôs-se, para dar 44 
continuidade as divulgações que já haviam sido iniciadas junto as secretarias de educação 45 
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municipais e estadual, UNDIME e instituições de ensino superior, a formação de um 46 
grupo de trabalho que fosse responsável pela coordenação destas atividades. O grupo foi 47 
formado pela Morgana, Marisol e Araceli, que se dispôs a coordenar esta tarefa. Além 48 
desse grupo, cada representante ficou responsável para fazer os contatos na sua região 49 
corroborando com a divulgação do evento. A próxima reunião da diretoria regional ficou 50 
definida para 18/12/2020, via Google Meet, as 9h. Sem mais para o momento eu, Viviane 51 
Clotilde da Silva, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada via e-mail pelos membros 52 
da diretoria eleita presentes, será arquivada. 53 


