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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 3 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 10 de setembro de 2016, 
às nove horas e quinze minutos, na sala 
A103 da sede acadêmica da Universidade 
Federal de Santa Catarina, Centro de 
Blumenau.

 
Aos dez dias do mês de setembro 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 Nietsche, membro do departamento de 
relações publicas. A seguir, o presidente passou para o Primeiro item de pauta: EDEQ,  
Sthefany solicitou o transporte para a ir ao EDEQ, com saída do campus de Blumenau as 
15h do dia 13 de outubro, para o comitê académico e a PRAE. Segundo item de pauta: 
Festa, a festa de halloween não será realizada por falta de espaço e tempo abio no ano 
de 2016. Terceiro item de pauta: Jogos sedentários, o mesmo poderá ser realizado na 
sede acadêmica da UFSC Blumenau e poderão ser vendidos lanches com a autorização 
do diretor do campus com data marcada para o dia 19 de novembro de 2016, horário a 
ser definido. Quarto item de pauta: camisetas, vendas iniciarão em outubro. Quinto 
item de pauta: cinedebate, foi conversado com a professora Gestine, membro do núcleo 
de cultura do campus sobre a ideia do cinedebate e o parecer dela foi para aguardarmos 
o núcleo de cultura ser estruturado para com a atividade os alunos conseguirem validar 
horas de ATCC fazendo o projeto pelo núcleo de cultura. Sexto item de pauta: informes 
sobre os comitês do campus, do comitê de expansão estão a procura um prédio novo 
pra o campus, núcleo cultural está sendo estruturado e no colegiado o ppc novo foi 
estruturado e está no processo de aprovação. Sétimo  item de pauta: atualização do 
site, Darlei atualizará o site do CALIQ com os itens pendentes. Oitavo item de pauta: 
filtro do snapchat, Alex ficou responsável em criar um filtro do curso para o aplicativo 
snapchat. Nono item de pauta: tirante, será feito tirante da química, Maria e Thiago são 
os responsáveis. Décimo item de pauta: representantes de turma, represetantes de 
todas as fases do curso foram escolhidos como representantes de turma. Décimo 
primeiro item de pauta: visita técnica,  a empresa Duas Rodas não tem data livre para 
o ano de 2016. Décimo segundo item de pauta: dinheiro do dia do químico foi 
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repassado para a semana académica do ano de 2017. Decimo terceiro item de pauta: 
foi feito um requerimento para uma faixa de pedestre elevada em frente a universidade e 
o mesmo foi rejeitado pela prefeitura. Décimo quarto item de pauta: projeto para grupo 
de estudos de francês, O aluno Sedami pediu ajuda ao CALIQ para apoiar e divulgar 
seu projeto de ministrar aulas de Francês no campus. Décimo quinto item de pauta: 
modelos atómicos, a partir do semestre que vem o CALIQ ficará responsável por 
disponibilizar aos alunos modelos atômicos.  
Esgotados os itens de pauta, o presidente encerrou a reunião ordinária às dez horas e 
cinquenta minutos. Eu, Maria Victória Arruda Gualtieri, na qualidade de Secretária Geral, 
lavrei a presente Ata, que se aprovada, vai por mim assinada e pelos membros presentes.   

Blumenau, 10  de setembro de 2016.
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