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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 5 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 3 de dezembro de 2016, 
às nove horas e vinte minutos, na sala 
A103 da sede acadêmica da Universidade 
Federal de Santa Catarina, centro de 
Blumenau.

 
Aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas e vinte 
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 do Centro Acadêmico de Licenciatura em Química, 
presidido por Thiago Henrique Döring. A reunião se iniciou 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 e Gabriela 
Rosângela dos Santos, membros do Departamento Cultural, e Enzo Nietsche, membro do 
Departamento de Relações Públicas. A seguir, o presidente passou para o Primeiro item 
de pauta: repasse de dinheiro, onde a tesoureira Gabriele apresentou as receitas e 
despesas até o momento. Segundo item de pauta: organização da semana acadêmica 
de 2017, se aguardará o colegiado do curso debater sobre o tema e decidiu-se que todos 
os membros do CALIQ farão parte da comissão responsável, junto a demais estudantes 
do curso interessados e professores. Terceiro item de pauta: dia do químico, foi 
discutido se o dia do químico aconteceria na semana acadêmica ou em outra data, 
optando-se por aguardar a definição da temática da semana acadêmica. Se houver 
gincana, os membros do CALIQ participarão apenas da organização. Quarto item de 
pauta: visita técnica, a visita na empresa Duas Rodas será realizada no mês de abril 
com vagas limitadas. Quinto item de pauta: jogos sedentários, planeja-se realizar no 
primeiro semestre de 2017 com data a definir, ficando responsáveis Glausion e Alex. 
Sexto item de pauta: CNPJ, não se dará início ao processo de CNPJ, por alto custo de 
manutenção e falta de entrada periódica de dinheiro. Sétimo item de pauta: camiseta, 
será oferecido um novo modelo de camiseta para os estudantes do curso no início do 
próximo semestre, ficando responsáveis Darlei e Caio. Nono item de pauta: indicação 
para o cargo de representante discente no conselho do câmpus, será encaminhada a 
solicitação ao Conselho de Representantes de Turma. Esgotados os itens de pauta, o 
presidente encerrou a reunião ordinária às dez horas e quarenta minutos. Eu, Maria 
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Victória Arruda Gualtieri, na qualidade de Secretária Geral, lavrei a presente Ata, que se 
aprovada, vai por mim assinada e pelos membros presentes.   

Blumenau, 3 de dezembro de 2016.
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