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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 6 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 18 de março de 2017, às 
treze horas e trinta minutos, na sala A207 
da sede acadêmica da Universidade 
Federal de Santa Catarina, centro de 
Blumenau.

Aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, às treze horas e trinta 
minutos, na sala A207 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: Maria Victória Arruda Gualtieri, 
Secretária Geral, Mariana Betina Bucker e Susan Stolf Stuhlert, membros do 
Departamento Cultural, e Enzo Nietsche e Sthefany Caroline Luebke, membros do 
Departamento de Relações Públicas. A seguir, o presidente passou para o Primeiro item 
de pauta: Visita técnica, a visita técnica a empresa Duas Rodas em Jaraguá do Sul foi 
confirmada para o dia dezoito de abril de dois mil e dezessete, tendo início às oito horas e 
término ao meio dia. Não foi conseguido auxílio da UFSC devido a não conclusão da 
licitação que contratará uma nova empresa para o transporte dos alunos para eventos, 
então o CALIQ providenciou a locação de um ônibus para este transporte. O transporte 
custará vinte reais por pessoa e o CALIQ irá cobrir o que faltar para o valor total do 
aluguel do ônibus. A saída do ônibus do campus da UFSC, centro de Blumenau, será por 
volta das seis horas da manhã e o retorno está previsto para início da tarde. Segundo 
item de pauta: Semana acadêmica e dia do químico, fomos informados que a semana 
das licenciaturas seria a princípio apenas do curso de Química e ocorreria em agosto 
deste ano. Thiago ficou responsável por enviar um e-mail convidando professores 
interessados e Ana ficou responsável por fazer um formulário para eleger a comissão 
organizadora, que será composta de membros do CALIQ e demais estudantes do curso, 
além dos professores. O dia do químico será encabeçado pelos estudantes, sendo 
formada uma comissão para decidir o que será feito. Almeja-se a união do dia do químico 
com o cachorrão da química e a continuação da tradição da gincana dos mistérios. Ana 
ficou responsável por fazer formulário para eleger esta comissão. Terceiro item de 
pauta: Rifas, serão feitas duas rifas para arrecadação de fundos para a semana 
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acadêmica, uma prevista para a Páscoa e outra para o dia dos namorados. Gabriela ficou 
responsável pela confecção das rifas. Quarto item de pauta: Jogos sedentários, a ideia 
dos jogos sedentários da química foi suspensa devido à falta de tempo para organização 
e grande quantidade de eventos previstos. Quinto item de pauta: Itens de consumo 
dos alunos, Alex fará alguns modelos de camisetas para decisão de cores e modelo. 
Caio orçará camisetas com fábricas. Darlei ficou responsável pelos moletons. As bolsas/
mochilas não serão feitas neste momento. Gabriele ficou responsável pelos jalecos. 
Sexto item de pauta: Verificação do caixa, o CALIQ tem em caixa cerca de dois mil 
reais. Sétimo item de pauta: Debate sobre a reforma da previdência, o CALIQ recebeu 
sugestões para promover um debate sobre a reforma da previdência, sendo decido 
passar a ideia aos representantes do DCE no centro, porque mesmo de extrema 
importância o CALIQ não tem muitos recursos para realizar tal debate. Thiago ficou 
responsável por encaminhar a ideia para o DCE. Oitavo item de pauta: informes do 
colegiado, dentre os itens debatidos nas últimas reuniões do colegiado, os 
representantes informaram que uma grande parte dos pedidos de quebra de pré-requisito 
não foi aceita, apenas os estudantes que solicitaram quebra de pré-requisito para a 
disciplina de Ensino de Química. O novo projeto pedagógico do curso já está em 
processo de implantação. O MEC trará uma comissão para fazer a primeira avaliação do 
curso entre os dias sete e dez de maio deste ano, sendo Ana responsável por encaminhar 
esta informação ao Conselho de Representante de Turma para verificar a existência de 
algum problema que possa ser resolvido previamente. Nono item de pauta: Modelos 
atômicos, não será disponibilizado neste semestre pelo CALIQ. Décimo item de pauta: 
Próxima gestão, foi discutida a possibilidade de reeleição da chapa em atuação, 
apresentando preocupação caso novas chapas não venham a se inscrever. Décimo 
primeiro item de pauta: Desmembramento do CALIQ, o estudante Glausion José 
Braghini, membro do Departamento de Relações Públicas, foi desmembrado do CALIQ 
por trancar o curso e não será substituído. Esgotados os itens de pauta, o presidente 
encerrou a reunião ordinária às quatorze horas e trinta minutos. Eu, Ana Luiza Evaristo, 
na qualidade de Primeira Secretária, lavrei a presente Ata, que se aprovada, vai por mim 
assinada e pelos membros presentes. 

Blumenau, 18 de março de 2017.
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