
                        
 

 Ata Nº 02/2022 

Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC 

Centro de Ciências Tecnológicas – CCT 

Comissão de Planejamento Estratégico  

ATA DA REUNIÃO Nº 02/2022 

Ata02. Aos treze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, às quinze horas e trinta 1 

minutos, na sala I-104, reuniu-se a Comissão de Planejamento Estratégico do Centro de Ciências 2 

Tecnológicas. A reunião foi presidida pelo Diretor Geral, Professor Antonio Heronaldo de Sousa, e 3 

iniciou com a presença dos docentes Brenno Ralf Maciel Oliveira, Fabiano Ferreira Andrade, 4 

Jacimar Nahorny, Karina Girardi Roggia, Marcus Vinícius Canhoto Alves, Regina Helena Munhoz e 5 

Rogério de Aguiar, bem como dos representantes técnicos Claudia Alessandra Hansen e Márcio 6 

Metzner e da representante discente Marcela Pillon Spadini. O presidente agradeceu a presença 7 

de todos e iniciou a reunião apresentando uma proposta de cronograma de reuniões para o 8 

desenvolvimento dos trabalhos da comissão. O cronograma foi aprovado com as seguintes datas 9 

para o corrente ano: 27/06, 11/07, 25/07, 22/08, 05/09 e 19/09. Com base no protocolo de 10 

elaboração de planejamento estratégico apresentado pelo INPEAU, deu-se início a discussão a 11 

etapa de sensibilização da comunidade acadêmica.   Uma das ações de sensibilização será a 12 

criação de um mural com imagens do campus do Centro de Ciências Tecnológicas que serão 13 

dispostas cronologicamente de maneira a criar uma linha do tempo e simbolicamente na data 14 

futura será colocada uma imagem em branco para instigar a comunidade a refletir sobre o que se 15 

espera para o futuro do CCT. A Profª Regina ficou responsável por coordenar essa ação. Além 16 

disso, outra ação de sensibilização, liderada pela Profª Karina, será via redes sociais por meio de 17 

publicações com perguntas provocativas com o objetivo de estimular a reflexão sobre o futuro. 18 

Haverá também um evento, em data a ser definida pela comissão, para marcar o “lançamento” 19 

do Planejamento Estratégico para a comunidade. Não havendo mais nada a tratar, o presidente 20 

agradeceu a presença de todos e declarou a reunião encerrada. Eu, Claudia Alessandra Hansen, 21 

membro da comissão, lavrei a ata que, após lida e aprovada, será assinada digitalmente por todos 22 

os presentes. 23 

Antonio Heronaldo de Sousa – Presidente     __________________________________________ 24 

Brenno Ralf Maciel Oliveira                         __________________________________________ 25 

Claudia Alessandra Hansen                         __________________________________________ 26 

Fabiano Ferreira Andrade                           __________________________________________ 27 

Jacimar Nahorny                                       ___________________________________________ 28 

Karina Girardi Roggia                               ___________________________________________ 29 

Marcela Pillon Spadini                              ___________________________________________ 30 

Márcio Metzner                                       ____________________________________________ 31 

Marcus Vinícius Canhoto Alves                 ___________________________________________ 32 

Regina Helena Munhoz                                       ___________________________________________ 33 

Rogério de Aguiar                                   ____________________________________________    34 

 


