ATA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CENTRO DE ESTUDOS DE INFORMÁTICA DA UFPR
(GESTÃO CHAPA DINAMITE PANGALÁCTICA DE 2016). Às dezessete horas (17h) do dia 29
de agosto de dois mil e dezesseis (29/08/2016), na sede social do CEI, reuniram-se os seguintes
membros da chapa Dinamite Pangaláctica, sob a presidência do Sr. Vytor dos Santos Bezerra
Calixto: Matheus Horstmann, Lukas Ostermayer, Carolina Damin, Nikolas Koether, Davisson
Paulino, Erick Nascimento, Israel Rubio, Victor Mocelin, Cauê Rodrigues, Marcelo Cardoso, Maick
Maia, Rafael Gasparin e Nicole Brum. Os seguintes informes foram repassados: 1 – Participação
discente na eleição a Reitor (Juliano): foi relembrado o convite feito anteriormente para
participação ativa na ajuda à chapa A UFPR que Queremos (Sunye e Andrea). Interessados podem
falar com Juliano. 2 – Convite de apresentação (Vytor): as duas chapas da disputa pela Reitoria
foram convidadas a comparecer ao Dinf para apresentar propostas e conversar sobre a eleição. O
encontro está confirmado para sexta-feira (02/09) às 13h30. 3 – Ajuda na festa (Carolina): foi
feito um pedido para que os que puderem trazer luzes de natal para a festa, que tragam na sexta. As
seguintes pautas foram discutidas: 1 – Compra das divisórias para o novo espaço físico. Relator:
Vytor. Foi apresentada a situação em relação à mudança do CEI para o novo espaço. O principal
problema é o fato de o Dinf não ter como bancar integralmente a compra das divisórias para o novo
espaço. Em conversa com o Prof. Castilho, foram apresentadas duas propostas: a) Os centros
acadêmicos envolvidos na mudança bancam a compra das divisórias e o Dinf fornece material
computacional b) Os centros acadêmicos levantam parte do dinheiro e o Dinf poderia completar o
valor para a compra. Não ficou claro quanto dinheiro seria fornecido. As medidas tiradas para as
divisórias foram: 15m² x 3 mais 3 portas. Em uma breve pesquisa de orçamento, os valores da
compra estariam entre R$ 1.500,00 e R$2.500,00. Os membros colocaram as seguintes propostas: a)
Divisão igual de gastos entre os centros acadêmicos envolvidos (Nikolas) b) Repassar o material
computacional para os outros centros acadêmicos e, em troca, aumentar a parte a ser paga por eles
(Davisson) c) Levantar uma parede de verdade, afim de minimizar os gastos (Maick) d) Marcar uma
reunião com o CAM para debater o assunto (Horstmann). Decisão: Marcar uma reunião com o
CAM (responsável: Horstmann) e repassar as propostas para o Prof. Castilho (responsável: Vytor) 2
– Discussão com o CAEST. Relator: Vytor. O novo layout da reforma foi apresentado ao CAEST,
que questionou a validade da mudança, alegando que seria injusto que o CEI ficasse com todo o
espaço do CCE, caso a mudança para o espaço do CCE realmente ocorra. Eles também pedem uma
garantia de espaço caso o CCE não seja liberado. Decisão: responder ao CAEST que o espaço da
mudança pertence ao Dinf, e que, se não estiverem contentes com a proposta atual, podem decidir o
que fazer sem a ajuda do CEI. (responsáveis: Maick, Carolina, Nikolas, Baroni). 3 – Realocação
dos membros. Relator: Vytor. Foram apresentadas mudanças no quadro de membros do CEI.
Enris, Nerone e Victor Perszel deixaram a chapa. João Manoel poderá contribuir apenas
virtualmente. Isto deixaria a Diretoria de Eventos Acadêmicos com apenas dois membros (Aurélio e
Mocelin). Com isto, a diretoria precisa de mais membros para a continuidade dos trabalhos.
Propostas a) Fundir as diretorias de eventos sociais e de eventos acadêmicos (Horstmann) b)
Chamar uma nova eleição para novos membros (Mocelin) c) Abrir para a entrada de outras pessoas
do curso, sem nova eleição, para ajuda no trabalho da diretoria (Vytor). Decisão: chamar novos
membros separadamente. Estes membros receberão horas formativas pelos trabalhos realizados.
Davisson e Marcelo passam para a Diretoria de Eventos Acadêmicos. 4 – Repasse das atas.
Relator: Vytor. Foi destacado que os alunos nem sempre recebem as convocatórias para o
colegiado, nem as atas de reuniões anteriores. Sugestão: discutir as pautas de colegiado antes da
reunião, pelo menos entre os representantes (Mocelinn). Decisão: colocar as atas do colegiado no
site do CEI (responsável: Nicole); fazer resumos mais acessíveis das reuniões de colegiado, para
divulgação do site e no Facebook; falar com o Prof. Vignatti para incluir a lista bcc-grad sempre que
for divulgar as convocações e atas (responsável: Vytor)
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