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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 1 DO CENTRO ACADÊMICO DE LICENCIATURA EM 
QUÍMICA DO CENTRO DE BLUMENAU DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA 

CATARINA
 

Ata de reunião ordinária do Centro 
Acadêmico de Licenciatura em Química, 
realizada no dia 9 de julho de 2016, às 
nove horas e vinte minutos, na sala A305 
da sede acadêmica da Universidade 
Federal de Santa Catarina, Centro de 
Blumenau.

 
Aos nove dias do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas e vinte 
minutos, na sala A305 da sede acadêmica da Universidade Federal de Santa Catarina, 
centro de Blumenau, situada na rua João Pessoa, número 2750, bairro Velha, reuniram se 
os membros da diretoria executiva, e a reunião se iniciou com a leitura das faltas 
justificadas dos membros não presentes, todas foram aceitas pela diretoria executiva, são 
os membros e seus respectivos cargos Ana Luiza Evaristo, primeira secretaria; Enzo 
Nietche, membro do departamento de relações publicas e Susan Stolf, membro do 
departamento cultural. A seguir, o presidente passou para o Primeiro item de pauta: 
recepção dos calouros 16.2, foi decidido ajudarmos os veteranos 15.2 caso queiram 
ajuda com o trote solidário e fazer uma apresentação formal do centro acadêmico em sala 
de aula no primeiro dia em concordância com o que a coordenação do curso decidir fazer 
e o Thiago ficará responsável pela apresentação. Segundo item de pauta: impressora 
do CALIQ, A ideia do membro Hiago foi de termos uma impressora de responsabilidade 
do centro acadêmico, e lucro voltado para o mesmo dentro da universidade e o item foi 
passado para discussão na próxima reunião. Terceiro item de pauta: Utilização da 
plataforma de organização trello, a plataforma é disponibilizada em um site cujo nome é 
trello, para nos organizarmos de maneira mais formal, foi votado e aceito por 
unanimidade. Quarto item de pauta: decisões sobre pagina do facebook e site do 
CALIQ foi decidido como a pagina do facebook e o site do centro acadêmico serão 
estruturados e quem ficará responsável por cada um no departamento de relações 
públicas. Foi decidido fazer postagens com o intervalo de no máximo dois dias sobre 
assuntos que convêm ao curso na página do facebook, no site terá conteúdos 
institucionais como divulgação de bolsas, eventos e as atas tanto de assembleias gerais 
quanto de reuniões ordinárias serão disponibilizadas no mesmo, os membros Sthefany, 
Glausion e Enzo cuidarão das postagens na página do facebook e Darlei do site, durante 
a discussão também foi decidido escrever uma introdução do que é o centro acadêmico e 
discorrer sobre o curso de licenciatura em química no campus Blumenau e compor um  
manual para os calouros 16.2 e para os próximos. Quinto item de pauta: Cinedebate, o 
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cinedebate foi uma ideia de ter filmes que seriam passados para os alunos 
quinzenalmente na sede acadêmica na parte da tarde sobre temas relacionados ao curso, 
foi passado para discussão na próxima reunião. Sexto item de pauta: Loja do CALIQ, foi 
discutido maneiras de conseguir dinheiro para o centro acadêmico e foi decidido fazer 
camiseta do curso para o próximo semestre e fazer uma publicação no facebook sobre o 
que os alunos se interessam em comprar e posteriormente disponibilizar modelos e 
valores. Sétimo item de pauta: EDEQ, organizar a ida ao EDEQ (Encontro de Debates 
sobre o ensino de química), que será na cidade de pelotas nos dias 14 e 15 de outubro 
pelo centro acadêmico, foi decidido organizar a ida e disponibilizar o valor total para os 
alunos com transporte hospedagem e a inscrição do evento. Oitavo item de pauta: 
informe CNPJ Informe do presidente que o estatuto está sob consulta jurídica para 
avaliação.
Esgotados os itens de pauta, o presidente encerrou a reunião ordinária às onze horas e 
quatro minutos. Eu, Maria Victória A. Gualtieri, na qualidade de Secretária Geral, lavrei a 
presente Ata, que se aprovada, vai por mim assinada e pelos membros presentes.   

Blumenau, 11 de julho de 2016.
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