
ATA DA REUNIÃO DO CENTRO ACADÊMICO – CALQUI, REALIZADA AOS VINTE
E SETE DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2016 AS 13H30 HORAS, NA SALA DO C.A
LOCALIZADA  NO  CEU  (CENTRO  DE  ENCONTRO  UNIVERSITÁRIO)  NA
UNVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO EM ALEGRE, PRESIDIDA POR
LILIANE BOZZI (PRESIDENTE DO CALQUI), TENDO COMO PRESENTES OS/AS
REPRESENTANTES  LILIANE  BOZZI,  RAYARA  BRAMBILA,  BLENIA  NONATO,
EUZIANE TONI, RUAN ALVES, PAMELA ANDRADE, JOSE AUGUSTO CARVALHO,
JULIA BODART, LUCIENE BREMENKAMP E RYAN BRAMBILA.  1 – UTILIZAÇÃO
DO CENTRO ACADÊMICO COMO ESPAÇO PARA MONITORIAS; 2 – CRIAÇÃO
DO EMAIL DA OUVIDORIA; 3 – CAMISAS DO CURSO; 4 – ROCK DO CA; 5 –
LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA DA ASSEMBLEIA;  Havendo quorum, Liliane
Bozzi  declarou  aberta  a  reunião,  1  –  UTILIZAÇÃO  DO CENTRO ACADÊMICO
COMO ESPAÇO PARA MONITORIAS;  José Augusto começou falando que temos
que estar cientes de que dentro do CA não terá apenas alunos da Química, já que
os monitores acabam trabalhando com pessoas de outros cursos também. Blenia
lembrou que os monitores da Vanessa normalmente trabalham assim, com pessoas
de outros cursos, e acredita que não temos como controlar essa entrada de pessoas
no CA, Julia lembra que o monitor tem que ter a responsabilidade da sala e do que
acontecer dentro dela, já que a má intenção pode estar em qualquer lugar, Rayara
lembra que essa responsabilidade será cobrada a partir  do documento que será
assinado  junto  com  o  professor  responsável.  José  Augusto  levantou  a  idéia  de
montarmos um edital, onde o monitor pode solicitar o espaço se ele for devidamente
matriculado no curso e a matéria que ele estiver trabalhando tenha sido ofertado
aquele período pelo departamento de Química, Julia lembra que esse edital tem que
ficar bem claro para os estudantes, principalmente quanto às restrições, a proposta
colocada pelo José Augusto é sempre abrir espaço para as monitorias quando fosse
ofertada para a Química, a exemplo temos POEB que é ofertada para a Química
anualmente e por isso só seria liberado o espaço da sala na mesma proporção de
oferta. Liliane acredita que só teremos como analisar isso quando recebermos os
pedidos para utilizar a sala, mas José Augusto ainda reitera que se for relevar por
causa de um ou outro aluno que esta fazendo matéria fora do seu período vai deixar
todo mundo entrar no CA.  Foi deliberado fazer um edital, para a utilização da
sala. Rayara fez a leitura do documento (em anexo a esta ata) inicial a ser utilizado
para a solicitação do CA para monitorias e para o próximo período ficou a criação do
Edital.  2 – CRIAÇÃO DO EMAIL DA OUVIDORIA;  José Augusto ficou de criar o
email no mesmo dia, segundo ele não teve tempo antes da reunião. 3 – CAMISAS
DO CURSO;  Liliane começou sua fala a respeito das camisas, dizendo que uma
empresa a havia respondido sobre a mesma, Blenia interrompeu dizendo que tinha
algo sobre  as  camisas que queria  falar  e  que antes da Liliane começar achava
melhor  tudo  isso  ser  organizado  a  partir  da  entrada  de  novos  calouros,  já  que
teremos os gastos com as canecas e a idéia agora era juntar dinheiro porque o CA
não tem nada ainda. Rayara disse que deveria esperar o que a Liliane tinha pra
dizer. Liliane continuou então sua fala e mostrou pra galera os modelos que tinha
pensado, falou que ficou por 29 reais, Jose Augusto pensou então na possibilidade
de fazermos uma camisa esse período e a pólo período que vem. Liliane mostrou a
pólo, que todo mundo gostou muito mas infelizmente era muito caro, ficou por 57
reais, ficamos então de buscar outros lugares que possam diminuir esses preços e
continuar  com  o  mesmo  modelo.  Varias  propostas  foram  colocadas  e  não
chegamos a nenhuma decisão.  4 – ROCK DO CA;  A idéia da Pamela era fazer



entrar algum dinheiro e Blenia disse que não tem como ficar dando 10 reais todo
mês e que faz falta. Pâmela falou que inicialmente seria só pra Química com 50
pessoas, e já tinha tudo organizado. Pensou em um rock de final de período a 20
reais, com bebida liberada conseguindo a bebida a preço de custo, num sábado,
com caneca. E outro rock para o inicio do período, para recepção dos calouros.
Liliane disse que achava melhor fazer rock só período que vem, e esse período fazer
bazar, sorteio de livros, entre outras coisas. Julia lembrou que Livro não dá dinheiro.
Pâmela falou  de fazer  chaveiros,  mandar  emails  para os  professores  para  pedir
ajuda. Blenia acha que nada do que foi falado vai dar certo, porque o nosso curso
não participa de nada.  Liliane falou sobre fazer um memorando e enviar  para o
departamento para os professores terem ciência do que esta faltando no CA, além
de montarmos o livro de ouro. Luciene ofereceu fazer brigadeiros alcoólicos e não
ficar com o lucro, somente com as despesas. Pamela pontuou que ainda quer o rock
esse período pois se ele for bom não teremos problemas pra convidar a galera para
o do semestre que vem. Foi deliberado rock para esse período. 5 – LEITURA E
APROVAÇÃO  DA ATA DA ASSEMBLEIA;  Rayara  fez  a  leitura  da  ATA e  foi
aprovada por unanimidade.
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