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Aos dias onze de setembro de dois mil e dezoito, com início às vinte e duas horas e quinze 4 

minutos, na Sala Osvaldo Ferreira de Melo (CCJ - 302), foi realizada a Reunião do 5 

Conselho de Representantes de Turma, tendo sido convocada tempestivamente pela 6 

Diretoria do Centro Acadêmico XI de Fevereiro e atingido quórum mínimo. A reunião foi 7 

presidida por Vitor Oliveira, secretariada por Marcela Matheus e Gabriel Masiero e, por fim, 8 

contou com a presença dos seguintes Representantes de Turma: Amanda Maria Gonzatti – 9 

1D; Vinícius Farias – 1N; Marcelle Cirino e Theo Rosenau – 2D; Caio Figueiredo – 2N; 10 

Gessica Carolina Goulart Pinto – 3D; Beatriz Zardo Klein – 3N; Igor Irani – 4D; Fernando 11 

Coelho e Henrique Althoff – 4N; Otávio Ferreira e Vitória Santiago – 5D; Rodrigo dos Santos 12 

Júnior – 5N; Leonardo Moretto– 6D; Tiago Basílio – 6N; Vanessa Gonçalves– 7D; Rodney 13 

Ferreira – 9N. A reunião teve como pauta: I) Aprovação da última ata (do dia 4 de 14 

setembro); e II) Aprovação dos nomes indicados à Representação Discente. Vitor inicia 15 

a reunião fazendo alguns informes. Convida a todos os representantes para a Aula Magna. 16 

Faz o convite para o evento de eleitoral, com a Dra. Eneida Desiree Salgado. Lucas 17 

Hellmann repassa o evento em parceria com o GEDIP e o evento em parceria com a OAB e 18 

UFSC, ambos em comemoração dos 30 anos da Constituição. Vitor repassa o evento sobre 19 

a CAPES. Vitória questiona a quem devem ser sugeridas pautas a serem levadas para o 20 

Conselho da Unidade, alertando sobre o problema do mau funcionamento das tomadas em 21 

diversas salas. Resta informado que os pontos podem ser levados ao CAXIF e aos 22 

estudantes que ocuparem as cadeiras da Unidade. Vitor, passando aos pontos de pauta, 23 

introduz os novos nomes indicados às cadeiras da representação discente. Leonardo 24 

Moretto questiona como se deu a distribuição dos nomes escolhidos. Vitor esclarece que a 25 

diretoria tomou a liberdade de contatar os representantes das chapas não eleitas para que 26 

indicassem seus respectivos interessados em ocupar as cadeiras. Acerca dos estudantes 27 

do curso selecionados, uma vez esclarecido que os alunos não pertenciam a nenhuma 28 

chapa e já tendo sido destacado, no início do CRT, o interesse demonstrado por alguns 29 

alunos em participar da representação discente, reiterou-se que tais nomes foram 30 

chamados pela Diretoria. Passa-se à aprovação dos nomes. Vinicius informa que a 1N 31 

aprovou todos os nomes. 2D abstenção de todos e aprovação de Marcela. 2N – aprovação 32 

total. 3D – abstenção, exceto em relação a Guiherme Cidade, Leandro Coelho e Géssica, 33 

que foram aprovados, e Lucas Hellmann, Gabriel Masiero e Vitor Natividade, vetados. 3N – 34 

aprovação total. 4D – aprovação total. 4N – aprovação total.  5D – abstenção, excetuando-35 

se a aprovação de Guilherme Freda. 5N – aprovação de todos, salvo Leandro Coelho. 6D – 36 

aprovação total. 6N – aprovação total. 7D – aprovação total. 9N – aprovação total. Vitória 37 

ressalta a reclamação de algumas salas a respeito do não conhecimento de todos os 38 

estudantes e também do entendimento, por parte de alguns alunos, de uma parcela dos 39 

indicados serem ainda novos no curso, isto é, pertencentes a fases “muito iniciais”, para 40 

integrarem tais Conselhos. Findada a votação, os nomes apresentados foram aprovados e 41 

a reunião foi encerrada.  42 


