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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL Nº 1 DE FUNDAÇÃO DO CENTRO ACADÊMICO 

DE LICENCIATURA EM QUÍMICA DO CENTRO DE BLUMENAU DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

  
 

Ata da Assembleia Geral de fundação do Centro 

Acadêmico de Licenciatura em Química, 

realizada no dia 21 de junho de 2016, às 

dezessete horas e quarenta minutos, na sala 

A207 da sede acadêmica da Universidade 

Federal de Santa Catarina, Centro de Blumenau. 
 
  

Aos vinte e um dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, às dezessete horas e 

quarenta minutos, na sala A207 da sede acadêmica da Universidade Federal de Santa Catarina, 

câmpus Blumenau, situada na rua João Pessoa, número 2750, bairro Velha, reuniram-se 68 

estudantes do curso de Licenciatura em Química em Assembleia Geral Extraordinária, 

presidida pelo estudante Alex Luan Welter e secretariada pela estudante Ana Luiza Evaristo. O 

presidente da Assembleia Geral abriu a reunião às dezessete horas e quarenta minutos 

cumprimentando a todos e passando para o primeiro item de pauta: Apresentação dos 

principais itens relacionados ao projeto de Estatuto Social do Centro Acadêmico de 

Licenciatura em Química. O presidente da Assembleia Geral deu início a apresentação do 

projeto de Estatuto Social do Centro Acadêmico de Licenciatura em Química com os seguintes 

pontos em discussão: da denominação, sede, foro e prazo de duração; das finalidades; das 

atribuições; do patrimônio; do quadro social, seus direitos, deveres e sansões; da organização 

administrativa e suas atribuições, subdividido em Assembleia Geral, Diretoria Executiva e 

Conselho de Representação de Turma; do processo eleitoral; e das disposições finais e 

transitórias. Como nenhum estudante questionou ou criticou as propostas citadas, o presidente 



colocou a aprovação do projeto de Estatuto em votação e o mesmo foi aprovado por maioria dos 

votos. Segundo item de pauta: Seleção de nome e logo para o Centro Acadêmico. O presidente 

da Assembleia Geral apresentou propostas de nomes para o Centro Acadêmico, sendo aberta a 

votação e definido o nome CALIQ, Centro Acadêmico de Licenciatura em Química pela 

maioria dos votos. Para a logo do Centro Acadêmico, foram sugeridos alguns modelos e 

colocados em votação, sendo uma logo escolhida pela maioria dos votos. Terceiro item de 

pauta: Escolha da Diretoria Executiva. O presidente da Assembleia Geral abriu um momento 

para que fosse manifestado interesse para a inscrição de chapas para a Diretoria Executiva, 

sendo que apenas uma chapa demonstrou interesse. Havendo somente uma chapa, foi aberta a 

votação e, por aclamação, a mesma foi eleita com maioria dos votos. A chapa em questão 

compreende os seguintes membros: Thiago Henrique Döring (Presidente), Alex Luan Welter 

(Vice-Presidente), Maria Victória Arruda Gualtieri (Secretária Geral), Ana Luiza Evaristo 

(Primeira Secretária), Hiago Fernando Rosa (Departamento Financeiro, Primeiro Tesoureiro), 

Gabriele Smanhotto Malvessi (idem, Segunda Tesoureira), Mariana Betina Bucker 

(Departamento Cultural), Gabriela Rosângela dos Santos (idem), Susan Michelle Stolf Stuhlert 

(idem), Caio Henrique Sibirino (idem), Darlei Daniel Hertel (Departamento de Relações 

Públicas), Sthefany Caroline Luebke (idem), Enzo Nietsche (idem) e Glausion José Braghini 

(idem). Esgotados os itens de pauta, o presidente encerrou a Assembleia Geral às dezoito horas 

e vinte e cinco minutos. Eu, Ana Luiza Evaristo, na qualidade de Secretária, lavrei a presente 

Ata, que se aprovada, vai por mim assinada e pelos membros presentes. Blumenau, 21 de junho 

de 2016. 

  
 
 
 

_________________________________________ 

Alex Luan Welter (Presidente) 
 
 
 
 

_________________________________________ 

Ana Luiza Evaristo (Secretária) 
  


