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ATA Nº 38 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA COREMU 
 
Ata da sessão extraordinária da COREMU realizada 
em 13 de novembro de 2020, às 10h30min, 
virtualmente, por videoconferência. 
 

Aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, na sala virtual 1 

conferenciaweb.rnp.br/webconf/coremuufsc, às dez horas e trinta minutos, reuniu-se o 2 

colegiado da COREMU, com a presença dos seguintes membros: Alessandra Rodrigues de 3 

Camargo, Renata Goulart Castro, Luiz Fernando Gil, Marina Dutra Soncini, Gabriele Rockenbach, 4 

Michelly Laurita Wiese, Rodrigo Sudatti Delevatti, Larissa de Freitas Queiroz, Aline Ayres de 5 

Hollanda, Mareni Rocha Farias, Carmen Leontina Ojeda OCampo e Daniela Lemos Carcereri, sob 6 

a presidência e como convidada Janaína Mariane Correa Salvador, sob a presidência da 7 

professora Daniela Lemos Carcereri, coordenadora da COREMU. A presidente abriu a sessão 8 

saudando os presentes e, em seguida, passou a ordem do dia, conforme convocação 9 

encaminhada por e-mail.  Inicialmente a presidente contextualizou sobre o objetivo da reunião 10 

e que com a designação da coordenação pro tempore, houve a necessidade da condução do 11 

processo eleitoral. Com as indicações dos colegas, chegou-se aos nomes da Professora Flavia 12 

Martinello de Moura, que atua na RIMS, como candidata a coordenação e na subcoordenação a 13 

professora Gisele Cristina Manfrini Fernandes, que atua na REMULTISF. Ambas professoras 14 

aceitaram o convite. A professora Alessandra relatou como o grupo chegou à indicação da 15 

professora Flávia como candidata ao cargo e completou falando sobre os desafios e as questões 16 

importantes que a COREMU terá pela frente e se colocou à disposição, em nome do grupo, 17 

para a nova coordenação. A professora Renata, no uso da palavra, também se colocou à 18 

disposição, junto com os membros da REMULTISF para apoiar a coordenação. O professor Luiz 19 

citou o bom trabalho profissional desenvolvido pela coordenação anterior, realizado pelo 20 

professor Cassiano e pela professora Patrícia, que não poderia passar em branco e fez 21 

agradecimentos aos esforços realizados com os programas e a COREMU. Em seguida, a 22 

candidatura da professora Flávia e Gisele foram colocadas em apreciação, e, por enquete online 23 

realizada, foi aprovada por unanimidade. Em seguida, a presidente convidou a professora Flávia 24 

a fazer parte da reunião, que compareceu, agradeceu à confiança dos membros e recebeu às 25 

boas-vidas dos participantes da reunião. Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a 26 

presença de todos e encerrou a sessão, da qual, para constar, eu, Michelly Schaiane Pizzinatto, 27 

lavrei a presente ata, que, se aprovada, será assinada pelos membros presentes. Florianópolis, 28 

13 de novembro de 2020. 29 


