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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 2 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 14 de agosto de 2016, às 
nove horas e vinte minutos, na sala A103 
da sede acadêmica da Universidade 
Federal de Santa Catarina, Centro de 
Blumenau.

 
Aos nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas e quinze 
minutos, na sala A103 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: Enzo, membro do departamento de relações 
publicas e Gabriela Rosângela dos Santos, membro do departamento cultural. A seguir, o 
presidente passou para o Primeiro item de pauta: Substituição do Primeiro 
tesoureiro, com o desmembramento do aluno Hiago Fernando Rosa a segunda 
tesoureira, Gabriele Smanhotto Malvessi assumiu o cargo de primeira tesoureira e por 
votação unanime não terá segundo tesoureiro. Segundo item de pauta: Cinedebate, 
Mariana ficou responsável por seguir a ideia a diante. Terceiro item de pauta: Ida ao 
EDEQ, Sthefany ficou responsável em conseguir transporte pela universidade para os 
alunos irem ao EDEQ, encontro de debates sobre ensino de química, o evento será 
realizado na cidade de Pelotas no Rio Grande do Sul nos dias 14 e 15 de outubro de 
2016. Quarto item de pauta: Jogos sedentários, Caio e Gabriele ficaram responsáveis 
pela realização do evento, no qual os alunos de todos os cursos serão convidados a 
participar. Sexto item de pauta: camiseta, foi escolhido um modelo de camiseta para o 
curso, Darlei ficou responsável pela pesquisa de preço e venda da camisetas. Sétimo 
item de pauta: visita técnica a Duas Rodas, Thiago ficou responsável de conseguir 
ainda para o ano de 2016 uma visita técnica para os alunos do curso de química a 
empresa duas rodas localizada em Jaraguá do Sul.
Esgotados os itens de pauta, o presidente encerrou a reunião ordinária às dez horas e 
quarenta 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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