
Florianópolis, 16 de abril de 2013. 

Conselho de Entidades de Base 

Pauta: 

- Regimento Eleitoral 

CA’s presentes: CALIGEO, CARI, CALH, CALMA, CALA, CAF, CALE, CAAD, CALISS, CAFIL, CALEC,  

CASIN, CAEF, CABIO, CAEE, CAN. 

Informes: 

(Aline) Fundamental os CA’s que ainda não pegaram o repasse dos selinhos irem na sede do 

DCE receber o repasse. 

Pauta: 

Regimento eleitoral 

Sobre a confecção de adesivos pelas chapas durante o processo eleitoral. 

- Proposta 1: proibir a confecção de adesivos 

CAEE – adesivo não contribui para a construção das chapas, não tem como limpar os adesivos. 

- Proposta 2: manter como está 

2 CALH – a chapa que não quiser usar adesivos não precisa usar, mas as que acham importante 

ter devem ter a oportunidade. Nem todos conseguem adquirir camisetas, o adesivo é uma 

forma de as pessoas se identificarem.  

Empate, metade dos CA’s votaram por manter do jeito que está e metade por proibir os 

adesivos. 

Voltou-se para a discussão do regimento e depois se fará nova votação. 

- Proposta 1: suprimir adesivos 

CALE – sobre ter autonomia ou não, o princípio anterior não valida esse argumento. Os 

adesivos tem muita dificuldade de ter controle, causa muita sujeira. Vamos testar esse ano 

sem os adesivos para ver como funciona, o conteúdo político não passa pelos adesivos. Não é 

prejudicial e talvez seja melhor ficar sem. Se for ruim no próximo ano a gente muda de novo. 

- Proposta 2: continuar com os adesivos 

CALH – os adesivos são uma forma de propaganda, de identificação com a chapa. Nem todos 

podem comprar a camiseta. O adesivo é o material mais barato e o que tem mais condições de 

dar visibilidade para uma chapa com poucos recursos. O ponto da educação e de limpar depois 

é fundamental. 



Por 1 voto de diferença, ganhou a proposta 1, os adesivos estão suprimidos do material de 

campanha. 

Proposta de fazer a eleição para os conselheiros do CUn em conjunto das eleições para o DCE 

(Igor) incorporar o processo de eleição para conselheiros universitários em conjunto do 

processo de eleição para o DCE. 

(Tito) talvez esse ano seja melhor priorizar a eleição para o DCE, por causar muitas dúvidas. O 

CUn teve questões específicas, por exemplo a questão dos novos campi, como fica? Talvez seja 

melhor deixar isso para o próximo ano. Deveria ter uma comissão paritária para todos os 

conselheiros. Mas acho muito difícil elaborar isso agora para esse ano. 

(Gabriela) engessa a pessoa que quer ser conselheira ter que se posicionar sobre alguma 

chapa. 

(Vitor) proposta de debater isso no próximo ano. Esse vai de um ano, os próximos já se debate 

de ser de tempo menor. 

(Igor) desde o primeiro CEB esse ponto foi incluso. No último ano fizemos o fórum dos campi, 

debatemos diversos pontos. Todos juntos debatemos que a dinâmica interna é muito 

diferente, se algum campi não se incorporar em alguma das chapas não entra no conselho. 

Atualmente tem duas cadeiras com tabela de revezamento. No conselho tem 3 membros dos 

campi, um titular, um suplente e um ouvinte. Não há porquê adiar essa proposta do CUn. Isso 

vai ter que acontecer em algum momento, 4 cadeiras, 8 nomes, continua mantendo a 

autonomia dos campi e da APG. Os nomes dos conselheiros estarão dentro de um debate mais 

amplo. 

(Gabriela) o conteúdo político não é consenso. Posso não querer participar do processo do DCE 

e querer participar só da eleição dos conselhos. Pode ter uma chapa só de Araranguá por 

exemplo. Temos que fazer uma discussão mais completa. 

(Tito) os campi do interior podem ter uma cadeira só deles, eles podem ter nas chapas do DCE 

também, isso não é isonômico. 

(Jonatan) que na próxima eleição dos conselheiros tenham um período reduzido. 

Retirada a proposta, com a condição de reduzir o período dos próximos conselheiros e 

rediscutir esse ponto com mais tempo. 

(Messias) Comissão eleitoral deve verificar a situação dos estudantes ESAI. 

Comissão Eleitoral: 9 nomes, 6 de Florianópolis, 3 de Araranguá, Joinville e Curitibanos. 

Nomes indicados: 

- Tamara Siemann Lopes (Economia) 09106041 

- Tales França (Economia) 



- Lucas Censi (Direito) 

- Cristiano Carli (Geografia) 

- Luara Lott (Jornalismo) 

- Daltro da Silva Caxias (Arquivologia) 

Campi 

Joinville 

Araranguá 

Curitibanos 

Confirmas os nomes e trazer documentos no CEB de 17 de abril de 2013. 

 


