ATA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CENTRO DE ESTUDOS DE INFORMÁTICA DA UFPR
(GESTÃO CHAPA DINAMITE PANGALÁCTICA DE 2016). Às dezenove horas trinta minutos
(19h30) do dia 15 de Agosto de dois mil e dezesseis (15/08/2016), na sede do CEI, na UFPR,
reuniram-se os seguintes membros da chapa Dinamite Pangaláctica, sob a presidência do Sr. Vytor
dos Santos Bezerra Calixto: Aurélio Thomasi Júnior, Carolina Damin Paniago, Davisson Henrique
Paulino, Erick Cézar Oliveira Nascimento, Lukas Ostermayer, Maick Fonseca Maia, Matheus de
Campos Horstmann, Nicole Martinelli Brum, Nikolas Koether, Victor Luís Perszel, Mariana
Machado Garcez Duarte, Victor Mocelin, Israel Barth Rubio, Gehard Besser, Rafael Gasparin
Urbano, Arianne Bortolan. O presidente passou o assuntos da pauta: 1-Troca de Vice-Presidencia.
Relator: Vytor. O atual Vice presidente (Victor Luis Perszel) deixa o cargo. DECISÃO: Matheus
de Campos Horstmann e Lukas Ostermayer se candidataram. Uma votação entre os membros foi
realizada, com a maioria dos votos, Matheus de Campos Horstmann é o indicado para a assembléia.
2- Troca de representantes para colegiado e plenária. Relator: Vytor. Victor Luis Perszel
também deixa sua vaga de representante no colegiado, plenária e o programa de orientação
acadêmica. Enris Nogare von Tein e João Manoel Pampanini deixam suas vagas plenária.
Totalizando 3 vagas para o colegiado, 1 para a plenária e 1 para o programa de orientação
acadêmica. DECISÃO: Davisson Henrique Paulino assume o cargo no programa. Para as outras
vagas, será feita uma divulgação para o curso. 3- Cobrança de Presença. Relator: Vytor. De
acordo com o estatuto do CEI, membros que tem ausência em mais do que 5 assembleias poderão
ser desligados da chapa. DECISÃO: cobrança foi feita de forma informal aos membros que
estavam presentes e excederam o total de 5 faltas. No momento só as faltas foram contadas, sem
tomar em contas as justificativas. 4-Espaço Fisico. Relator: Vytor. Explicação sobre a situação
atual do espaço do CEI, o espaço disponível é o do PET. DECISÃO: A data limite para a mudança
deverá ser perguntada. Uma reunião com o CAM será marcada para apresentarmos a proposta final.
5-Feedback FISL. Relator: Vytor. Uma análise foi feita em cima das respostas dadas por alunos.
Algumas sugestões foram feitas. (Carolina) Planejar as paradas na viagem e (Juliano)Melhor
organização da caravana. 6-Cuidados com o CEI. Relator: Carolina. O CEI necessita de
cuidados maiores dos que o atual. DECISÃO: Uma tabela de escala para manutenção foi
preenchida. Uma escala de limpeza após festas será gerada. Alguns cuidados foram ressaltados: 1cafeteira: O ultimo que usar, favor passar agua para limpa-la. 2- garbosa: uma vez por semana
limpar. 3- lixo para latas: deixar claro que é apenas para latas. 4- festa: ao final, limpar galão de
água e também fechar o CEI. 6-Sugestões. 1-Realizar pesquisa de mercado para encontrar novo
fornecedor de salgado. 2- Voltar a fazer cachorro quente. 3-Vender amendoim sempre.
INFORMES: O LFC não é mais opção para bicicletário. O moletom pedido chegou com a cor
errada.
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