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ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CENTRO ACADÊMICO DE FARMÁCIA
Ao trigésimo dia do mês de novembro de dois mil e vinte e um, na plataforma
Google Meet, às dezenove horas e trinta minutos, reuniu-se a gestão interna do
Centro Acadêmico de Farmácia. Compareceram à reunião os seguintes membros:
Camile Cerezolli, Camilla Verdi, Gabriele Fritsch, Julya Steurer, Leticia Demetrio,
Letícia Lis, Luana Miraglia, Vinícius Boff e Vitória Vito. O presidente Vinícius inicia a
sessão saudando a todos, agradecendo pela presença, parabenizando pela eleição
e realizando alguns combinados para as reuniões, pedindo a atenção de todos e
solicitando sempre que possível as câmeras ligadas. A seguir realiza a
apresentação dos tópicos da reunião, que são: 1. “Check-in”: para saber como os
participantes estão se sentindo. 2. “Como chegamos?”: para serem realizados
alguns repasses referentes a atual situação do CAF, dirige a palavra para a
ex-presidente Letícia Lis, que explica o fato do CAF não possuir conta bancária
própria, sendo as movimentações realizadas a partir da conta dos tesoureiros das
respectivas gestões. Informa que temos em caixa hoje trezentos e vinte seis reais, e
despesas previstas de cem reais para o registro de Ata de Eleição e Posse,
trezentos e cinquenta reais da contadora, estando no negativo em vinte e quatro
reais, mas comenta já possuir ideias para sanar o déficit. Informa que já foram
atualizadas as representantes discentes do CIF: Julya Steurer como titular e Letícia
Lis como suplente, que juntas possuem o poder de um voto nas reuniões e ambas
estarão acompanhando as reuniões nesse início de gestão. Comenta que a Liliete
Cordeiro, coordenadora do curso, solicita a atualização dos membros do colegiado,
em que a única alteração a ser feita é adicionar o Vinícius Boff. Na representação no
ACL, Yasmin Dalsenter segue como responsável e irá incluir o Vinícius. Nos outros
departamentos seguirá tudo como na gestão passada. Letícia comenta empolgada
que o Coletivo Hígia - Coletivo Feminista de Farmácia da UFSC conta com cerca de
quinze meninas novas, bastante calouras e que estão empolgadas com o projeto, já
possibilitando um primeiro encontro do mesmo. Vinícius retoma a palavra
apresentando a nova diretoria e respectivas funções: Vinícius como presidente,
responsável pela representatividade externa, Vitória como vice-presidente
encarregada da representatividade interna, Gabriele como tesoureira, responsável
pelos encargos da tesouraria, Camilla como secretária, encarrega das funções da
secretaria. Apresenta outros projetos que possuem demandas e que funcionam com
coordenadorias nas frentes de: Relacionamentos, responsável por parcerias,

prospecções, pelo Coletivo Hígia e que conta com a coordenadora Letícia Lis e
assessora Taináh Paiva; Marketing e Comunicação, responsável pelas redes sociais
e repasses em plataformas como o Telegram, que conta com a coordenadora Julya
Steurer e assessoras Letícia Demetrio e Camile Cerezolli; Gestão de Pessoas,
responsável pela parte de relacionamentos internos e monitoramento do
engajamento dos membros, que tem como coordenadora Luana Miraglia e
assessora Carolina Araújo. Ademais, Yasmin Dalsenter é assessora da tesouraria e
da secretaria. 3. “Para onde vamos?” A seguir, Vinícius inicia um momento de
construção para que sejam definidas: frequência das reuniões, frequência nas
reuniões, respostas em formulários e afins. Informa que haverá um Planejamento
Estratégico logo após a retomada pós recesso no início do próximo ano, além de
uma Revisão Tática presencial quando iniciado o semestre para retomar o que foi
construído. Deixa acordado que nesse início de gestão será marcada uma reunião
aberta aos graduandos para o dia catorze de dezembro às dezenove e trinta
minutos. Camilla questiona se há a necessidade de escritura de ata para reuniões
internas e abertas e Luana confirma que sim. Vinícius questiona em relação ao
limite de faltas combinado na gestão anterior, Letícia explica que sempre tentava
entender o motivo da ausência quando aconteciam faltas, além de notificar com dois
avisos, em que nos dois primeiros havia uma conversa e no terceiro, geralmente o
desligamento do membro. Mas com justificativas prévias combinadas ficava de
acordo e não contava a numeração de faltas, já que geralmente eram problemas
familiares ou de saúde. Dessa forma, a pauta de frequência nas reuniões fica em
aberto para ser definida por gestão de pessoas. Vinícius fala sobre a gestão de
recados que necessitam ser lidos por todos, questionando sobre a melhor estratégia
para visualização ampla, fica combinado a criação de um grupo exclusivo para
recados. Solicita compreensão para o preenchimento de formulários e afins. Informa
sobre a forma de gestão de trabalho, elencando que sempre utilizou o Trello, mas
que está aberto a sugestões, questionando sobre o interesse em centralização dos
processos do CAF em uma plataforma. Camile e Vitória comentam que não sabem
utilizar o Trello. Camilla sugere o Google Planilhas para gerenciamento de
atividades, Vinícius propõe a tentativa de utilizar o Trello nesse primeiro momento,
realizando um treinamento da plataforma para capacitar o time e rever a adesão.
Luana sugere a utilização de planilhas de KPI’s (Key Performance Indicator) como
espelho. Vinícius solicita que sejam realizadas reuniões das frentes para
organização e se propõe a participar inicialmente. Vinícius retoma as próximas
datas definidas; próxima reunião de time: 14/12/2021 às 19h30min; recesso:
18/12/2021 a 23/01/2022; planejamento estratégico: entre o dia 22 e 25 de janeiro
de 2021. 4. “Qual nosso papel?”: Vinícius passa a palavra a Vitória que começa
falando que estamos vindo de uma gestão de muita comunicação, com dois papéis
claros: a representação dos estudantes frente à instituição e coordenação,
exercendo papel institucional nas reuniões e espaços dos centros sem se descolar
das vivências dos alunos. E destaca o outro papel de que por vivenciar a luta diária
do estudante, tem a necessidade de ser a casa do estudante da Farmácia, um lugar
feliz, bom, que gere acalento e seja um espaço legal para o pessoal, aberto para

discussão dos alunos. Vitória comenta que exercer virtualmente a política estudantil
é complicado, entretanto avalia que somos a gestão do reencontro dos alunos com
a UFSC. Diz que é nosso papel cobrar posicionamentos e responsabilidades,
segurar o tranco e respirar fundo, ouvir e acalmar os alunos, escutar sem
julgamentos, ter uma postura de seriedade sem deixar de ser referência positiva.
Parafraseia elencando que só estamos prontos para uma tarefa quando saímos
dela, e que estaremos em uma curva de aprendizado em que nem sempre teremos
certeza de tudo. Em seguida, Vinícius questiona a respeito de dúvidas e passa ao
encaminhamento do check-out em que os participantes relatam como estão se
sentindo após a reunião em uma palavra: as respostas vão desde animado, feliz até
esperançoso. Letícia fala que se sente em movimento e que está muito empolgada
para o novo ciclo.
Sendo assim, encerradas as pautas da reunião, o Presidente Vinícius agradece a
atenção e o tempo de todos, finalizando a reunião informando que enviará os
encaminhamentos e o PDF utilizado para a reunião, além de criar o grupo para
informes e dar início às atividades junto às frentes, assim finalizou-se a sessão e
lavrou-se a presente ata que será assinada por mim, se aprovada pelo Centro
Acadêmico de Farmácia.
Florianópolis, 30 de novembro de 2021.
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