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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO ACADÊMICO DE ENGENHARIA DE PETRÓLEO

ATA DA REUNIÃO 001/2018 DO CENTRO ACADÊMICO DE ENGENHARIA
DE PETRÓELO – CAdePetro
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRISO SANTO - UFES, SÃO MATEUS
Realizada às dezenove horas do dia vinte e nove de agosto de dois mil e
dezoito (29/08/2018), presidida pelo presidente do CAdePetro Marcelo
Cardoso dos Reis e com a presença dos seguintes membros: Valéria Silva
dos Santos, Gerson Ferreira Garcia Junior e Jaqueline Ferreira Januário.
Membros ausentes: João Paulo Pessi e Gabriel Guidi Cardoso. A ausência dos
membros foi justificada por conflito de horários com outra reunião junto ao
Portal do Petroleiro e SPE UFES.

Havendo quórum, o Presidente

cumprimentou a todos e deu por aberta a sessão. 1.0 – APROVAÇÃO DAS
ATAS: Não houve. 2.0 - COMUNICAÇÕES: 2.1 – O Presidente informou que já
solicitou o domínio virtual junto ao Núcleo de Tecnologia da Informação da
UFES para a criação do site do CAdePETRO, e o mesmo foi protocolado e
encaminhado como processo #467561. Informou ainda que o processo pode
ser acompanhado por qualquer pessoa com acesso ao portal prococolo.ufes.br;
A Secretária de Assuntos Acadêmicos entrou em contato com a coordenadora
do curso e solicitou que fosse enviado um e-mail para todos os alunos do curso
informando que o CAdePETRO retomou suas atividades e já está apto a
aceitar demandas do curso. 3.0 – EXPEDIENTE: 3.1 – Exclusão: não houve;
3.2 – Inclusão: A Secretária de Assuntos Acadêmicos sugeriu que fosse
auditada a lista da biblioteca do CAdePETRO para que a mesma volte a
funcionar efetivamente o quanto antes. 4.0 - ORDEM DO DIA: 4.1 – Fazer a
manutenção da relação dos livros da Biblioteca do CAdePETRO. 4.2 –
Reuniões do CAdePETRO: A Secretária de Assuntos Acadêmicos sugeriu que
as reuniões administrativas fossem realizadas regularmente com uma
frequência não inferior a duas vezes por mês. Em debate foi sugerido que as
reuniões ocorram às quintas-feiras no CEUNES. Aprovado por unanimidade.
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4.3 – Estágio: A Secretária de Assuntos Acadêmicos mencionou que a
coordenadora de estágio do curso de Engenharia de Petróleo solicitou um
levantamento junto aos alunos e uma pesquisa sobre as principais empresas
em potencial para estágio. Aprovado por unanimidade e definido um prazo
máximo de trinta dias para a execução. 5.0 - PALAVRA LIVRE: Não houve.
Assim, sem nada a mais para declarar, eu, Gerson Ferreira Garcia Junior,
Segundo Secretário do CAdePETRO, lavrei esta ata, que foi lida e aprovada
por todos os participantes listados abaixo, e será por eles assinada:

_____________________________________
Marcelo Cardoso dos Reis
Presidente do CAdePetro

_____________________________________
Gerson Ferreira Garcia Junior
Segundo Secretário do CAdePetro
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