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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 4 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 29 de outubro de 2016, às 
oito horas e quarenta minutos, na sala 
A303 da sede acadêmica da Universidade 
Federal de Santa Catarina, centro de 
Blumenau.

 
Aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, às oito horas e 
quarenta minutos, na sala A303 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 do Centro Acadêmico de Licenciatura em 
Química, presidido por Thiago Henrique Döring. A reunião iniciou-se com a leitura das 
faltas justificadas dos membros não presentes, todas sendo aceitas pela Diretoria 
Executiva, se referindo aos membros e seus respectivos cargos: Mariana Betina Bucker, 
membro do Departamento Cultural, e Enzo Nietsche, membro do Departamento de 
Relações Públicas. A seguir, o presidente passou para o Primeiro item de pauta: 
debates sobre a PEC 241, haverá um debate sobre a PEC 241 e o atual momento 
político no país com representantes docentes, discentes e servidores da UFSC na 
próxima quinta-feira, dia três de novembro. Segundo item de pauta: cachorrão da 
química, será realizada uma janta no restaurante Manjericão organizada pelo centro 
acadêmico, com data a ser marcada, com convite estendido a todos os estudantes e 
servidores. Terceiro item de pauta: rifa de natal, a professora Leila Procópia do 
Nascimento doou produtos para a realização de uma rifa para arrecadação de verba 
destinada a eventos. A rifa está planejada para o natal. Quarto item de pauta: falta de 
professores na área de ensino de química, não foi aberto nenhum edital para 
preenchimento de vagas para professor na área de ensino de química, sendo que, no 
momento, há apenas uma professora da área. Para o próximo semestre, entretanto, não 
haverá defasagem nas disciplinas da área. Quinto item de pauta: novo PPC em 2017, a 
partir do ano que vem haverá um novo projeto pedagógico para o curso de Licenciatura 
em Química, sendo que os alunos que desejarem migrar para o currículo novo devem 
entrar em contato com a coordenação do curso para mais informações. Será realizada 
uma apresentação comparando-se os dois currículos por uma comissão de professores e 
estudantes designada pelo colegiado do curso. Sexto item de pauta: comitê acadêmico 
e núcleo de cultura, o novo representante discente no comitê acadêmico é Caio 
Henrique Sibirino e o novo representante do núcleo de cultura é Darlei Daniel Hertel. Em 
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todas as reuniões do centro acadêmico terá uma fala de cada para nos atualizar sobre as 
decisões tomadas por cada comitê. Oitavo item de pauta: solicitações externas, as 
estudantes do curso Rhaisa Pezzi e Giovanna Luciani estiveram presentes na reunião 
para representar os estudantes que estavam a favor de paralisar as atividades no centro 
de Blumenau devido às reformas políticas que estavam prestes a fazer. Ao ouvir o centro 
acadêmico, concordaram em aguardar o debate a ser organizado pelo CALIQ antes de 
tomar qualquer medida mais severa. Esgotados os itens de pauta, o presidente encerrou 
a reunião ordinária às onze horas e vinte 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, 29 de outubro de 2016.
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