ATA DA REUNIÃO DO CENTRO ACADÊMICO LIVRE DE QUÍMICA
REALIZADA AOS DEZ DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2015, ÀS 10 HORAS E
15 MINUTOS, PRESIDIDA POR JANAÍNA GIORI (SECRETARIA GERAL),
TENDO COMO PRESENTES OS DIRETORES LILIANE BOZZI, RAYARA
BRAMBILLA, NATHAN SILVA E EDERVALDO BUFFON. AUSENTES: ANA
PAULA PEREIRA DIAS E SAMYRA CAPETINI. Havendo quórum Rayara
Brambilla Vice Presidente do Centro Acadêmico declarou aberta a reunião e
não houveram informes. EXPEDIENTE: Não houve apreciação das pautas, as
mesmas foram colocadas durante a sessão . 1 - MEMORANDO 001/2015; 2 ALUNOS DA QUÍMICA QUE NÃO OCUPAM OS ESPAÇOS NO
DEPARTAMENTO; 3 - MEMORANDO 002/2015; 4 - UTILIZAÇÃO DOS
ESCANINHOS; 5 - ALUNOS PREJUDICADOS COM OS PROFESSORES DE
QUÍMICA FUNDAMENTAL II; 6 - DENUNCIA; 7 - CONTATO COM A
PROFESSORA ANDREIA; Passando ao ITEM 1 - MEMORANDO 001/2015 Janaína começou a reunião lendo o memorando 001 que trás a tona um
assunto polêmico sobre cursar uma disciplina desmatriculado, houve consenso
entre os presentes, no sentido de enviar o mesmo ao Colegiado de Química e
ao Departamento de Quimica e Fisica; ITEM 2 - ALUNOS DA QUÍMICA QUE
NÃO OCUPAM OS ESPAÇOS NO DEPARTAMENTO - Janaína nos informou
que não conseguiu resolver o problema com oss alunos da fisica, os mesmos
nao participam das reunioes do departamento e tambem por ocupar todas as
cadeiras nós da quimica, não conseguimos participar, ficou decidido que
Janaina iria enviar um memorando ao departamento solicitando providências a
respeito; ITEM 3 - MEMORANDO 002/2015 - Janaina trouxe uma reclamação
dos alunos da Quimica que estão sendo proibidos de cursar fundamental com a
Eng. Quimica por proibição do departamento, foi feito um memorando (002)
esclarecendo a não necessidade de cursar a parte experimental; ITEM 4 UTILIZAÇÃO DOS ESCANINHOS; Uma discussão ampla foi realizada a
respeito e ficou decidido que todos tem que regularizar para continuar fazendo
uso dos escaninhos, houve consenso e caso os alunos não se regularizem
iremos quebrar os cadeados, se persistirem na não utilização dos armarios
iremos devolver a responsabilidade dos mesmos ao departamento; ITEM 5 ALUNOS PREJUDICADOS COM OS PROFESSORES DE QUÍMICA
FUNDAMENTAL II; Liliane trouxe a discussão pois a mesma se sente muito
pejudicada com essa escala que está acontecendo, o Professor Hercules
Miglio teve um derrame e está com 6 meses no minimo de licenca, para os
aulnos nao ficarem sem aula está tendo um rodizio de professores em que uma
elaborção de prova sera em conjunto, com isso todos os alunos estão
preocupados com essa experiencia, foi consenso fazermos um memorando
colocando nossa posiçao a respeito do caso; ITEM 6 - DENUNCIA; Nathan
aluno antes mesmo de ser Presidente do Centro Academico levantou um
questionamento a respeito dos horarios que os representantes docentes
deveriam cumprir na universidade, o mesmo no fim do periodo passado
precisou de uma assinatura e quando veio a universidade se deparou ocm

portas fechadas e responsaveis de férias viajando, sendo socorrido pelo ViceDiretor, Nathan afirmou que vai enviar um memorando ao departamento
solicitando uma explicação a respeito; ITEM 7 - CONTATO COM A
PROFESSORA ANDREIA; A professora Andreia informou no periodo passado
a possibilidade de doar algumas coisas ao centro academico, Liliane ficou
responsavel por resolver com a mesma quando e o que será doado.

