
ATA  DA  REUNIÃO  DO  CENTRO  ACADÊMICO  LIVRE  DE  QUÍMICA
REALIZADA AOS  NOVE DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014,  ÀS  10
HORAS  E  30  MINUTOS,  PRESIDIDA  POR  RAYARA  BRAMBILLA  (VICE
PRESIDENTE),  TENDO  COMO  PRESENTES  OS  DIRETORES SAMYRA
CAPETINI,  JANAÍNA GIORI  E  ANA PAULA PREREIRA DIAS.  AUSENTES
JUSTIFICADOS: NATHAN SILVA (ESTAVA EM AULA), EDERVALDO BUFFON
(EM AULA), CAIAN RECEPUTI (NÃO PODE COMPARECER, O MESMO JA
ESTÁ  SAINDO  DO  CURSO)  E  LILIANE  BOZZI.  Havendo  quórum  (COMO
LILIANE E  SAMYRA AINDA NÃO FAZEM PARTE OFICIALMENTE  DO CA
HOUVE QUÓRUM), Rayara Brambilla Vice Presidente do Centro Acadêmico
declarou aberta a reunião e foram dados os seguintes informes. INFORME 1:
Rayara informou que dia 01/02/15 vai rolar a Bienal da Une e seria interessante
que todos fossem. INFORME 2: Rayara informou dia 10/12/14 (quarta-feira) iria
rolar  a  Assembléia  Geral  dos Estudantes  para  a  posse da gestão do DCE
UFES.  EXPEDIENTE:  Foi  lida  a  pauta  da  reunião  para  apreciação.  1  -
PROGRAMAÇÃO INTERNA DA GESTÃO PARA 2015; 2 - APROVAÇÃO DE
NOVOS  MEMBROS;  3  -  PARTICIPAÇÃO  DOS  REPRESENTANTES  NO
CONSELHO; 4 - ARRECADAÇÃOJ FINANCEIRA; 5 - CRIAÇÃO DA PASTA
DE CULTURA E ESPORTES; 6 - CRONOGRAMA DAS PASTAS;  Passando
ao ITEM 1  - PROGRAMAÇÃO INTERNA DA GESTÃO PARA 2015 - Rayara
começou falando sobre a pintura dentro e fora do Centro Acadêmico e houve
consenso entre os presentes, no sentido de aguardar as doações das tintas
que será feito pela Prof. Andréia, para então levar a discussão das cores para
os membros do CA. Foi Aprovado também a estruturação de um calendário
semestral de reuniões do Centro Acadêmico, a começar por uma reunião no
inicio  do próximo semestre dia 05/03/15.  Sobre quem poderia fazer  uso do
Centro  Acadêmico ficou definido  que somente  membros poderiam utilizar  o
espaço e foi sugerido por Samyra que para utilização de terceiros teria que ser
feito um pedido e ser marcado com antecedência numa agenda que ficaria
dentro da sala do CA e foi Consenso. Sobre as responsabilidades com o CA
Janaína enfatizou a não obrigatoriedade do Quórum para definir qualquer coisa
no CA, o que eu (Rayara) deixei claro ser contra; Samyra sugeriu que pelo
menos 15 min. de tolerância sejam levados em conta para todas as reuniões e
foi oficializado que 3 faltas ou 5 intercaladas mesmo que comunicadas, será
motivo para afastamento do cargo, sendo Consenso seguimos para o próximo
ponto de pauta; Nesse momento Janaína se retirou da sala, segundo ela, a
mesma  tinha  outro  compromisso;  ITEM  2  -  APROVAÇÃO  DE  NOVOS
MEMBROS - Janaína ficou responsável por resolver o problema com os nomes
da  Liliane  e  Samyra  não  constarem  como  membros  do  CA;  os  nomes
aprovados como colaboradores do CA foram Lilian Hubner e Kellen Barelo e
aprovado como segundo tesoureiro o aluno Saulo Costa; os nomes Daiane
Marondi, Júlia Bodart foram negados de imediato;
ITEM 3 - PARTICIPAÇÃO DOS REPRESENTANTES NO CONSELHO - Esse
ponto  de  pauta  vai  ser  retomado  na  reunião  do  dia  05/03;  ITEM  4  -



ARRECADAÇÃOJ FINANCEIRA; Como tesoureira , Samyra estipulou o valor
mínimo  de  10  reais  para  ser  doado  ao  CA  para  manutenção  de  coisas
pequenas e para o início de um caixa, a mesma vai se inteirar de como fazer
algumas  rifas,  e  conseguir  doações;  ITEM  5  -  CRIAÇÃO  DA PASTA DE
CULTURA E  ESPORTES; Liliane  não  estava  na  reunião  por  questões  de
saúde,  mas  seu  nome  foi  indicado  para  a  assumir  essa  pasta,  por  sua
capacidade  já  demonstrada  anteriormente  em  outras  oportunidades,  foi
consenso e aguardaremos a confirmação da mesma na reunião do dia 05/03,
essa  pasta  tem  por  obrigação promover  a  participação  dos  alunos  nos
esportes,  promover  jogos  em  várias  modalidades  de  esportes  no  curso;
promover  palestras sobre alimentação e o porque de se praticar  esportes;
além de ser ,  responsável direta pela Semana de Licenciatura em Química;
Promover  evento  culturais  para  o  curso;  ITEM  6  -  CRONOGRAMA DAS
PASTAS; Esse  ponto  de  Pauta  foi  suprimido  por  falta  de  tempo  para  a
discussão e transferido para dia 05/03; 
Atualmente o Centro Acadêmico está montado da seguinte maneira;

Natan-------------------PRESIDENTE
Rayara  --------------- VICE PRESIDENTE 
Janaína  ---------------Secretaria Geral
Samyra e Saulo ----------------Tesouraria 
Liliane e Edervaldo -----------------Cultura e Comunicação

Colaboradores 
1 Período - Lilian Hubner
3 Período - Kellen Barelo
5 Período - Ana Paula


