
 

 

 

 

Ata n.º 35/2020 

da deliberação autônoma do Conselho de Diretores de 27 de março de 2020 

Ao dia vinte e sete do mês de março de 2020, às doze horas e quarenta e três minutos, teve 

início a deliberação autônoma, no grupo de WhatsApp do Conselho de Diretores acerca da votação 

sobre a proposta de assinatura do aplicativo Zoom Pro pelo NELB, apresentada pelo Sr. Presidente 

Cláudio Cardona. É informado que o resultado se atinge com maioria absoluta deste Conselho, serão 

aceitas questões de ordem pelas doze horas seguintes, a serem respondidas pela Presidência ou por 

qualquer Diretor-Conselheiro indicado por ela. Feita questão de ordem, o prazo de votação é ampliado 

em mais doze horas a contar da resposta à questão. A votação se encerra com o fim do prazo de vinte 

e quatro horas do momento da abertura da deliberação autônoma, ou das doze horas seguintes à 

resposta da questão de ordem, caso posterior ao prazo de vinte e quatro horas. Em todo os casos, 

encerra-se a votação com o voto da totalidade dos membros deste conselho. Explicita que será 

concedido chamamento deste conselho a reunião por pedido autônomo de qualquer um dos 

conselheiros. 

A proposta é para a assinatura do Zoom Pro pelo período de seis meses, com um custo total 

de oitenta e três euros e noventa e quatro cêntimos, sendo justificado pela possibilidade de realizar 

eventos online e dar suporte ao grupo de investigação. A Diretora de Licenciatura Laura Viana 

pergunta como serão realizados esses eventos e se haverá adesão, pergunta ainda sobre a diferença 

entre o Zoom Pro e o Zoom normal. O Sr. Presidente explicita que o molde será o de CPP, com dois 

professores e um mediador e salas abertas até oitenta inscrições e que depois será disponibilizado no 

facebook como de habitual. Quanto à adesão, diz que essa precisa ser analisada após dois meses de 

uso, a utilização do aplicativo seria garantida até junho, o que coincide com o tempo do grupo de 

investigação. Sobre a diferença do Zoom Pro e do Zoom normal, coloca que o primeiro é pago e outro 

não. O gratuito não tem gerenciamento de sessão e tem um limite de até quarenta minutos, também 

não tem como fazer transmissão de um evento com ele, e não tem como impedir que pessoas entrem 

ou falem a hora que queiram, pelas informações que foram passadas inicialmente pelo suporte. O 

diretor de comunicação Luiz Augusto diz que entende que se haverá campo para dar um auxílio e 

criar eventos para todos os campos de estudantes, demarcando a presença do NELB, incluindo, nestes 

tempos difíceis, onde todos se encontrem em casa, seria ótimo. Mas coloca a mesma dúvida da 

diretora de licenciatura Laura Viana com relação à adesão do público. Não sendo mais uma dúvida, 

entende ser uma ótima ideia e extremamente benéfica para o Núcleo e os estudantes. A diretora Laura 

Viana coloca que se for trazer benefícios reais, não irá se opor.  

O diretor de comunicação  de comunicação Caio Escobar se opõe que essa votação seja 

realizada por via de deliberação autônoma, e acrescenta que é contra a realização de eventos 



utilizando a plataforma Zoom, porque julga não ser a plataforma certa, que não é o momento para a 

realização de eventos e que não teria aderência. O Sr. Presidente coloca que a Diretoria Executiva 

tentou marcar uma reunião para que esse assunto fosse discutido, mas que houve incompatibilidade 

de horários em decorrência do período de aulas da licenciatura e de alguns diretores que estão no 

Brasil, com uma diferença de quatro horas. Também indaga quais os dados que apontam para que 

não haja aderência e entende que essa questão é uma incógnita. Explicita ainda que o molde de CPP 

pretende um público de vinte pessoas e que acha que em quarentena pode ter uma ampliação dessa 

participação. Pergunta ao diretor de comunicação Caio Escobar quais os argumentos para o Zoom 

não ser uma boa plataforma e pede sugestões de outras plataformas para que possamos escolher. O 

diretor de comunicação Caio Escobar coloca a possibilidade de ser realizada uma reunião no final de 

semana, informando que a única tentativa de marcação ocorreu para uma reunião no período da noite 

no mesmo dia. Quanto a essa questão, o Sr. Presidente explica que ele e a Secretária Geral tentaram 

cruzar os horários possíveis para uma reunião durante a semana, mas não tiveram sucesso, ademais, 

informa ao diretor de comunicação  Caio Escobar que, caso seja do seu desejo que esta questão seja 

debatida em uma reunião, basta pedir, haja vista ser prerrogativa de qualquer diretor chamamento 

deste conselho a reunião por pedido autônomo de qualquer um dos conselheiros. O diretor de 

comunicação  Caio Escobar diz que as lives dos eventos realizados pelo NELB até o momento atual 

demonstram que não há uma aderência a esse modelo, com exceção do evento do Ciro Gomes, pontua 

a impossibilidade da marcação da reunião por conta dos horários e que tende a haver impossibilidade 

para o evento da mesma maneira. O Sr. Presidente coloca que mais da metade do mestrado está sem 

aulas nesse período e que a assistência do mestrado e doutorado representam noventa e cinco por 

cento das participações nos eventos e que temas divulgados por aulas online e com certificação podem 

chamar a atenção de alunos de qualquer faculdade que fale português. A diretora científica Maria 

Mariana pergunta se a proposta de assinar o Zoom Pro é necessário mesmo com o acesso por VPN, 

em que o Sr. Presidente explicita que, em princípio, sim, mas que verificaria a informação e traria a 

informação em eventual nova reunião. O diretor de comunicação  Caio Escobar entende que, dado a 

utilização do Zoom pelo mesmo, a plataforma ser voltada para reuniões e não para eventos e entende 

que se for para fazer eventos online, terá que ser no mesmo modelo de livestreams pelo facebook, 

que já é utilizado. A diretora de licenciatura Laura Viana concorda com o diretor de comunicação 

Caio Escobar da necessidade de ser realizada uma reunião para esse tema ser discutido. Desse modo, 

foi marcada reunião extraordinária, para ser votada a assinatura do Zoom Pro, no dia vinte e oito de 

março de dois mil e vinte, às dezenove horas.  

 

 

Nada mais havendo a tratar, o Presidente Cláudio Cardona encerrou a reunião às onze horas e três 

minutos do dia dez de março de dois mil e vinte. 
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