
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
CENTRO TÉCNOLÓGICO 

CENTRO ACADÊMICO CELINA DA PENHA DOS SANTOS 
 

 
 
 
 
ATA DA ASSEMBLEIA DE CRIAÇÃO DO CENTRO ACADÊMICO CELINA DA 
PENHA DOS SANTOS 
 
 

 
Ás 13 horas e zero minutos do dia 09 do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove 
reuniram-se os estudantes do(s) curso(s) de Engenharia Mecânica, na sala 22 do prédio CT 
III,todos com o objetivo de criação do Centro Acadêmico Celina da Penha dos Santos. O 
estudante Pedro Luis do Prado Ventorim foi eleita pela assembleia reunida para assumiu a 
presidência dos trabalhos, tendo na oportunidade designado dos estudantes Gabriel Nunes e 
Leticia Almeida Ferrari para secretariarem a reunião. Em seguida o Matheus Rezende 
explicou a importância e a necessidade de criação do Centro Acadêmico Celina da Penha 
dos Santos. Submetida à votação, a proposição em pauta obteve aprovação consensual 
verificando-se a unanimidade de votos. “Fica criado o Centro Acadêmico Celina da Penha 
dos Santos entidade representativa dos estudantes do curso de Engenharia Mecânica, 
entidade sem fins lucrativos, com autonomia administrativa e financeira, com prazo 
indeterminado na duração de suas atividades, e com sede no Centro Tecnológico Campus 
Goiabeiras. Havendo número legal de alunos presentes, o(a) Senhor(a) Presidente declarou 
aberta a sessão. PAUTA 1: Discussão sobre a conjuntura das políticas internas do 
Departamento/Colegiado. PAUTA 2: Decisão do nome do Centro Acadêmico. Decisão: 
Aprovado por contraste. Definiu-se que o nome será Centro Acadêmico Celina da Penha 
dos Santos, conforme sugestão dos presentes. PAUTA 3: Leitura, alteração e aprovacão do 
texto-base do estatuto. Decisão: Aprovado por unanimidade. PAUTA 4: Convocação do 
período eleitoral. PAUTA 6: Alteração do período eleitoral. Decisão: Aprovado por 
unanimidade. Definiu-se a data limite para inscrição de chapas no dia 18 do mês de outubro 
do ano de 2019 e a data de eleição no dia 25 do mês de outubro do ano de 2019. PAUTA 5: 
Formação da comissão eleitoral. Decisão: Aprovado por unanimidade. Decidiu-se que a 
comissão eleitoral será formada pelos estudantes: Daniel Carvalho, Eduardo Antônio Dias 
Fragoso, Eduardo Bragato, Guilherme Reis e Laís Costa,. Nada mais havendo a ser tratado, 
o Senhor Diretor às 18 horas, agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião 
e, eu Gabriel Nunes, Secretário lavrei a presente Ata, que vai por mim assinada e pelos 
demais presentes. 
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