CENTROACADt:MICO XI DE MAIO
FACULDADE DE DIREITO- UFG

Ata 04/2015
No dia vinte e nove de Abril de dois mil e quinze (29/04/2015) às llh30min ocorreu a
reunião ordinária da gestão Voz Ativa na Faculdade de Direito da UFG. Segue abaixo a
descrição da pauta.
Pauta:
1. Prestação de contas
2. Cronograma da Semana XI de Maio
2.1. Inclusão na programação - Debate do docwnentário "A Lei da água
-Novo Código Florestal" promovido pelo professor João da Cruz
2.2. Demais infonnações
3. Folhetim do CAXIM
3.1. Anúncio
3.2. Valor da impressão
4. Refonna da sala de estudos
5. Ônibus para o ENED
6. Criação de grupo de debates de atualidades jurídicas e políticas
7. Delimitações de funções dos membros da gestão do CAXIM
8. Comissão de assuntos políticos extra-acadêmicos
9. Comissão para a articulação e o desenvolvimento do Movimento
Estudantil dos estudantes de Direito da UFG
1O. Atuação da ouvidoria CAXIM
11. Outros assuntos
Lista de presença dos membros do CAXIM:
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Justificativa de membros ausentes:
Laura Rodrigues não pôde comparecer porque tinha aula. Matheus Noleto não pôde
comparecer porque estava no estágio. Ana Maria não pôde comparecer porque estava no
estágio.

Descrição da reunião:

A coordenadora do noturno Andrielly Silva deu início à quarta reunião ordinária da
Gestão Voz Ativa de 2015. A ordem dos tópicos da pauta da reunião não foi seguida
devido ao fato de que alguns membros relacionados aos assuntos ainda não haviam
chegado. Segue a ordem de apreciação da pauta. 3. Folhetim do CAXIM: inicialmente
a assessora do departamento de comunicação Fernanda Alves apresentou a estrutura do
folhetim e quais espaços seriam cabíveis para anúncios. 3.1. Anúncio: Fernanda ficou
incwnbida de estudar junto ao Instituto Carlos André a possibilidade deste ser
anunciado. A relações públicas, Juliana Matos, faria o mesmo com a Rede LFG e a
Rede Juris. 3.2. Valor da impressão: Fernanda informou o valor de, aproximadamente,
1000,00, que a titular do departamento de comunicação, Laura conseguiu a partir de
orçamento feito no CEGRAF-UFG. 4. Reforma da sala de estudos: foi informado,
pela Juliana e pela Andrielly, que a distribuição das salas da FD seria discutida em
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reunião do Conselho Diretor. A partir disso, poderia haver avanço na concretização da
reforma. 5. Ônibus para o ENED: a assessora do departamento de cultura e política,
Kariny demonstrou interesse na tentativa de conseguir ônibus. Andrielly e Fernanda
informaram que a data não havia sido divulgada ainda. Assim, ficou definido que a
tentativa iria iniciar após a divulgação da data do evento. 6. Criação de grupo de
debates de atualidades jurídicas e políticas: Pela da ausência de alguns membros
defensores da proposta, os presentes concordaram pela transferência deste ponto para a
reunião ordinária do mês de maio, a próxima. 7. Delimitações de funções dos
membros da gestão do CAXlM: a secretária geral Ingrid questionou a atuação de
membros de departamentos, principalmente o de comunicação, devido ao acúmulo de
funções sobre a assessora Fernanda Alves. Depois de discussão, os membros presentes
se comprometeram a melhor distribuir as funções do departamento entre si. Foi
levantado pelos secretários, Ingrid e Alexandre, a possivel atuação excessiva do
coordenador matutino, George Lucas, em que este estaria acumulando funções que,
estatutariamente, não são de sua competência, bem como questionaram a atuação da
coordenadora noturno, Andrielly Silva, uma vez que perceberam uma relativa ausência
desta. George garantiu, que apesar de discordar do posicionamento, irá melhor se
policiar, para que não invada as funções alheias. Andrielly comprometeu-se a atuar com
mais frequência nas questões do Centro. 8. Comissão de assuntos políticos extraacadêmicos: Inicialmente, o departamento de Assuntos Culturais e Políticos apresentou
a proposta de criação da Comissão para análise de assuntos políticos extra-acadêmicos,
que tenha como principal objetivo fomentar, gerir e criar notas, que seriam publicadas
em nome do Centro Acadêmico. Os membros Marcos Paulo, Vitória Santos e Kariny
Marra se candidataram a integrar a comissão. A proposta de criação foi colocada em
votação e não alcançou o número mínimo de votos para aprovação em maioria simples.
Sendo que estavam presentes, no momento da votação, 17 membros, destes 8 votaram a
favor da matéria, 6 votaram contrários e 3 se abstiveram. 1. Prestação de contas: o
segundo tesoureiro, Mareei Borges, informou que a prestação de contas está em fase de
conclusão e garantiu que em uma semana irá disponibilizá-la para devida publicação. 2.
Cronograma da semana XI de Maio: o coordenador matutino, George Lucas,
informou que a programação da semana XI de Maio está pré-definida, sendo que está
faltando apenas a confirmação de alguns palestrantes convidados. Também assegurou
que até o início da próxima semana, a programação será divulgada para a comunidade
acadêmica. 2.1 Inclusão na programação- Debate do documentário "A Lei da água
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- Novo Código Florestal" promovido pelo professor João da Cruz: proposta
levantada pela secretária geral, Ingrid Cristina, a pedido do professor João da Cruz. Os
coordenadores George Lucas e Andrielly Silva, informaram os horários disponíveis para
inclusão do debate. Ingrid se comprometeu a apresentar os horários ao professor João da
Cruz, para que este possa escolher o que mais se enquadra a seu interesse. Por conta do
tempo de duração da reunião, que já se prolongava por mais de duas horas, os presentes
optaram por transferir os pontos 9. Comissão para a articulação e o desenvolvimento
do Movimento Estudantil dos estudantes de Direito da UFG, 10. Atuação da
ouvidoria CAXIM e 11. Outros assuntos para a reunião ordinária do mês de maio, a
próxima.
Nós, Ingrid Cristina Soares Silva e Alexandre Wagner Cardoso Rodrigues, nas
atribuições de nossas funções, lavramos a presente ata, que depois de lida e achada
conforme, vai assinada pelo coordenador do matutino George Lucas Cordeiro Lopes e a
coordenadora do noturno Andrielly Larissa Pereira Silva, na data de sua apreciação.

Ingrid Cristina Soares Silva
Secretária Geral
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