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Aos onze de março de dois mil e vinte e dois, às dezoito horas, de forma remota, online, via

RNP, tendo também registro gravado em formato audiovisual, reuniram-se em Assembleia

Geral Ordinária os alunos, servidores técnicos e professores membros da Produtora Júnior

Café e Fita Crepe, da Universidade Federal de Santa Catarina, convocados pela Presidente,

Marina Tancredo, conforme lista de presença ao final do documento. Como pontos da pauta

previamente divulgada, foram tratados os seguintes assuntos: 1. Prestação de contas da

primeira gestão; 3. Entrada de novos membros; 2. Eleição de nova Diretoria Executiva

da Café e Fita Crepe para a gestão de 23 de março a 22 de setembro de 2022; 4.

Próximos passos; 5. Assuntos gerais. Foram escolhidas para presidir e secretariar esta

Assembleia Geral a Profa. Marta Corrêa Machado, atual Tutora do projeto, e a aluna Ana

Laura Cancelier De Luca Dias, respectivamente, que aceitaram as funções. A seguir, a

presidente da Assembleia iniciou a reunião com o primeiro ponto de pauta.

1. Prestação de contas da primeira gestão;

A Professora Tutora relatou que, por hora, não houve entrada de recursos no caixa da

Produtora, e que, por conta disso, as despesas atuais têm sido cobertas pela Professora Tutora,

que deverá reembolsá-las quando da entrada do primeiro recurso em caixa. Até agora os

gastos a serem futuramente reembolsados tem total de R$ 405,38 (quatrocentos e cinco reais

e trinta e oito centavos), estando discriminados e conectados aos respectivos comprovantes na

tabela disponível para consulta de todos os membros em

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iY4Q3qGqAOdDRwkvvjTDi6LtARmMo3ObChw6

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iY4Q3qGqAOdDRwkvvjTDi6LtARmMo3ObChw65FnsQQs/edit?usp=sharing


5FnsQQs/edit?usp=sharing. Após relatar as informações financeiras, a professora Marta

passou a palavra à Presidente Marina, que agradeceu a confiança dos membros na equipe que

formou a primeira diretoria da Produtora, cujo mandato chega ao final. Marina relatou os

trabalhos realizados pela diretoria até agora, informando que estes primeiros seis meses

foram de organização da parte burocrática de abertura da PJ e de processos internos, além de

pesquisa e mapeamento de potenciais clientes para prestação de serviços. Foi relatada

também a necessidade de afastamento da Diretora de Comunicação, Jordana Beck, em função

dos trabalhos de seu TCC, e que Luana Ferretti assumiu interinamente suas funções até a

posse da próxima diretoria. Reiterando a disposição de todos os integrantes da gestão que

finda em continuar colaborando com a Produtora, Marina devolveu a palavra à Presidente da

Assembleia, que passou ao segundo ponto da pauta.

2. Entrada de novos membros;

Foi informado pela profa. Marta a entrada de dois novos membros na produtora, sendo, como

Membro Efetivo:

1. Maria Luiza Kovalski da Luz Paust, brasileira, solteira, estudante, portadora do

documento de identidade n.º 6186587, expedido pela SSP-SC, inscrita no CPF sob o n.º

092.303.989-93, residente da Rua Orestes Guimarães, 421, Apto. 201, América, Joinville

- SC, CEP 89204-060

E, integrando-se à Produtora como Membro Colaborador, o ex-professor do curso:

2. Mauro Eduardo Pommer, brasileiro, casado, professor aposentado, portador do

documento de identidade n.º 6.888.307, expedido pela SSP-SP, inscrito no CPF sob o n.º

282.486.517-20, residente da Rua Baraúna, 118, Parque São Jorge, Florianópolis - SC,

CEP 88034-450.

Ainda que o professor Pommer não estivesse presente à reunião, uma vez que a participação

nas assembleias é facultativa aos membros colaboradores, ambos foram saudados com as

boas vindas pelos demais membros. Quanto ao novo membro efetivo, ela foi dispensada do

cumprimento do período de formação, uma vez que a Produtora ainda não está em pleno

funcionamento, integrando-se a mesma já com plenos direitos e deveres de Membra Efetiva

da PJ. Registrada a entrada dos dois novos associados, a Presidente passou ao terceiro ponto

da pauta.

3. Eleição de nova Diretoria Executiva da Café e Fita Crepe para a gestão de 23 de

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iY4Q3qGqAOdDRwkvvjTDi6LtARmMo3ObChw65FnsQQs/edit?usp=sharing


março a 22 de setembro de 2022;

A Presidente da Assembleia apresentou a composição da chapa única para a Diretoria a ser

eleita para o período de 23 de março a 22 de setembro de 2022, cujos membros são:

Presidente Executiva: Paula Fernanda Fonseca
Diretor Administrativo-Financeiro: João Vitor Gottardi Sluminski
Diretora de Projetos: Maria Luiza Kovalski da Luz Paust
Diretora de Comunicação: Luana Krause Ferretti

A Assembleia aprovou por unanimidade a eleição da referida chapa, cujos membros tomaram
a palavra logo após a eleição, agradecendo a confiança de todos presentes e assinalando a
importância de construirmos esse caminho em colaboração entre todos. Em seguida, a
Presidente passou ao quarto ponto da pauta.

4. Próximos passos;

A Professora Marta informou que a Produtora encontra-se nos últimos passos de registro na

Prefeitura e que, em breve, já poderá abrir sua conta bancária e emitir notas fiscais de serviço,

dando início à operação oficial no mercado. A nova diretoria deverá encaminhar esses

próximos passos e suas reuniões periódicas são fundamentais para que possamos começar a

oferecer serviços aos potenciais clientes já mapeados pelos membros. Após os comentários

dos próximos passos, a Presidente encaminhou o quinto e último ponto da pauta.

5. Assuntos gerais.

Como assuntos gerais, a Presidente da Assembleia informou que em breve encaminhará esta

ata via AssinaUFSC para a assinatura de todos os presentes e que, após esse procedimento, a

mesma será encaminhada para novo registro no Registro Civil, passo necessário para que a

diretoria eleita possa realizar suas funções.

Sem mais assuntos a tratar, foi encerrada a Assembleia às dezoito horas e trinta e quatro

minutos, e eu, Ana Laura C. De Luca Dias, Secretária desta Assembléia, lavrei a presente

Ata, que foi lida e dada como correta, sendo assinada por mim, juntamente com a Presidente.

Marta Corrêa Machado                                                        Ana Laura Cancelier De Luca Dias
CPF: 575.707.870-72 CPF: 082.602669-97
Presidente da Assembleia Secretária da Assembleia



LISTA DE PRESENÇA

N.° NOME COMPLETO ASSINATURA

1. Ana Laura Cancelier De Luca Dias

2. Andrea Carla Scansani

3. Cristiano João Gobbi Guilardi

4. Gabriel Varalla

5. Josias Ricardo Hack

6. João Vitor Gottardi Sluminski

7. Kauani Truppel

8. Larah Kuehnrich Biavatti Roncalio

9. Luana Krause Ferretti

10. Marcel Luchetti Simão Junior

11. Maria Luiza Kovalski da Luz Paust

12. Marina Tancredo

13. Marta Corrêa Machado

14. Matheus Brasilino Ferreira



15. Paula Fernanda Fonseca

16. Pedro Martins Meditsch

17. Robner Domenici Esprocati

18. Rodrigo Garcez

19 Virginia Jorge Silva Rodrigues


