ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DO DISCENTES DO CURSO DE
LICENCIATURA EM QUIMICA REALIZADA AOS TREZE DIAS DO MÊS DE
ABRIL DE 2016 ÀS 17:30 HORAS, NA SALA QUATRO DO PRÉDIO
CENTRAL DA UNVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO EM ALEGRE,
EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DOS
ESTUDANTES DO CURSO DE LICENCIATURA EM QUÍMICA, FEITA DIA 10
DE ABRIL DE 2016, PRESIDIDA POR LILIANE BOZZI ZEFERINO QUE
INDICOU A BLENIA NONATO FARIA COMO PRIMEIRA SECRETARIA E
RAYARA BRAMBILA COSTA COMO SEGUNDA SECRETÁRIA PARA
ACOMPANHAR TODA A ASSEMBLEIA, REUNIRAM-SE 25 (VINTE E CINCO)
ESTUDANTES DO CURSO DE LICENCIATURA EM QUÍMICA E ASSINADOS
NA LISTA DE PRESENÇAS EM ANEXA, NOS TERMOS DO ESTATUTO A
ENTRAR EM VIGOR NA GESTÃO 2016/2017, PARA DELIBERAREM
QUANTO A 1 - APROVAÇÃO DO ESTATUTO DO CA; 2 – ELEIÇÃO E POSSE
DA CHAPA VENCEDORA PARA REPRESENTAÇÃO DO CENTRO
ACADÊMICO – CALQUI –; 3 - APROVAÇÃO DOS REPRESENTANTES DO
DEPARTAMENTO; 4 – APROVAÇÃO DOS REPRESENTANTES DO
COLEGIADO; Havendo quórum, Liliane Bozzi declarou aberta a Assembléia
Geral e foi dado o seguinte informe. INFORME 1: Janaina informou que queria
direito a fala ao final da Assembléia.
Liliane fez a leitura dos pontos de pauta e perguntou se haveria mais algum
ponto a ser acrescentado, partimos então ao primeiro ponto de pauta 1 APROVAÇÃO DO ESTATUTO DO CA; Liliane fez a leitura completa do
estatuto, e o estudante Luís, fez destaque ao Artº13 no segundo ponto que diz
“A Assembléia Geral delibera somente mediante a aprovação de maioria
simples dos presentes e tem quórum mínimo de dez por cento dos estudantes
matriculados no curso, verificada por lista de assinatura e contagem manual.”
Houve uma discussão a respeito, Luis levantou que não concorda com o valor
de 10% segundo o art. 13º e deveria ser 25%, Guto disse que seria melhor
passar na sala caso não desse quórum, mas segundo a Janaina não faz
sentido estarmos aqui se acharmos que não vai ter estudantes presentes. A
professora Luciene pediu a palavra e fez uma pergunta aos presente, “porque
vocês acham que eles colocaram 10%?”, Blenia pediu pra responder, aguardou
um pouco para ver se alguém se pronunciava e afirmou que se tivessem mais
porcentagem no estatuto nunca mais haveria Assembléia pois a falta de
interesse no curso é grande. Passamos então a votação que ganhou em
maioria absoluta 10%, como já estava em estatuto. ITEM 2 - ELEIÇÃO E
POSSE DA CHAPA VENCEDORA PARA REPRESENTAÇÃO DO CENTRO
ACADÊMICO – CALQUI – Foi apresentada a nova chapa que irá fazer a nova
gestão do CA para os alunos e por unanimidade foi eleita e já empossada a
referida chapa, composta por Liliane (Presidente), Blenia (Vice), Euziane (1ª
Tesoureira), Luciene (2ª Tesoureira), Rayara (Secretaria Geral), Ryan
(Comunicação A), Ruan (Comunicação B), Pamela (Eventos), Julia (Esportes),
Jose Augusto (Ouvidoria). Foi convidado os Presidentes do CA de Zootecnia e
Engenharia Química, Gabriel Brunoro e Carol Poubel, que falaram de forma
clara a importância do CA para a melhoria do curso em questão, enfatizando o
que eles como presidentes passavam por muitas dificuldades, tanto como nós
da Química, mas desistir não era a uma opção, falaram também sobre os
projetos que já tinham realizado como grupo e que isso estava aproximando os
estudantes do CA. ITEM 3 - APROVAÇÃO DOS REPRESENTANTES DO

DEPARTAMENTO - Foi dado à palavra para o professor Pedro que falou um
pouco sobre a importância do Departamento para a vida acadêmica do
estudante, e que é importante não deixar os problemas pessoais atrapalhar o
crescimento do curso, que precisamos ser maduros para assumir esses
espaços não deixar as picuinhas atrapalharem. A prof. Luciene, colocou a
importância de termos acesso as pautas, e que podemos convocar uma
Assembléia pra decidir coisas importantes na Universidade, para que o
representante vote pelo que realmente os estudantes pensaram. Com o tempo
estourado tivemos que nos retirar da sala e ir para o mata grama, pois na
mesma teria aula, Janaina disse que procurou saber e que havia um modelo de
ata para a inclusão desses novos representantes, Liliane então, pediu que os
interessados em assumir as cadeiras do departamento se manifestarem, para
titulares se manifestaram Ruan e Jose Augusto e para suplentes, Saulo e Ana
Paula. Aprovados por unanimidade. ITEM 4 - ELEIÇÃO DOS DISCENTES
REPRESENTANTES DO COLEGIADO – Liliane começou falando sobre a
importância de estarmos nesse espaço, prof. Luciene falou sobre o quanto foi
ruim esse tempo sem representação efetiva no Colegiado e Departamento, e
que apóia muito o que está sendo feito, que em momentos decisórios ter o
estudante com voz e voto auxilia muito nas escolhas feitas também pelos
professores. Liliane pediu que os interessados se manifestassem, para titular
se manifestou Julia e Janaina e para Suplente somente a Liliane, havendo
somente uma vaga de titular e uma de suplente, foi necessário votação, em
maioria absoluta Julia e Liliane foram eleitas representantes no colegiado.
Passando a palavra para quem quisesse se manifestar, Janaina pediu direito a
fala, disse que descobriu que o nome dela estava na boca do povo do curso e
que não estava satisfeita com isso, disse existir um documento que diz que o
patrimônio do CA, era da Agronomia e simplesmente foi devolvido, esse
documento estaria com Rayara e que a mesma tinha se negado a mostrá-lo,
Rayara, informou que esse documento não existe, nos registros do CA,
Janaina ainda perguntou se alguém teria algo contra ela, se tivesse, era pra
falar naquele momento ou o bicho ia pegar, Liliane se manifestou e disse que
era ela que estava falando sobre o patrimônio que tinha sumido e que culpava
a mesma de saber o paradeiro e retira-lo sem autorização do restante dos
membros da antiga gestão. A fala ia ser repassada aos demais na Assembléia,
mas Julia interferiu, pedindo que assuntos pessoais fossem resolvidos em
outro lugar, como nada mais havia para ser tratado, agradeceu a presença de
todos e deu por encerrada a presente Assembléia Geral. A presente segue
assinada por mim e pela Presidente como sinal de aprovação, bem como pelos
diretores e diretoras eleitos e empossados.

Alegre, 13 de Abril de 2016.
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