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Dentre suas diversas atribuições, o Centro Acadêmico, tem o dever de transmitir 

as discussões levantadas em reuniões, tais como: coordenação do curso, CIAGRA, DCE, 

e demais de interesse discente. Dessa forma, garante informações seguras referentes à 

assuntos pertinentes ao cotidiano acadêmico, afim de promover inclusão no processo de 

tomada de decisões.    

Com base nisso, como compromisso primário, além da reivindicação estrutural 

para o CA, é estabelecer esse diálogo com os alunos, professores e com o Diretório 

acadêmico, para que, a realidade e interesses discentes sejam contempladas – em 

especial, nesse momento de pandemia pela covid-19 

Com isso, a chapa Aroeira, propõe-se os seguintes objetivos para a gestão de 2020: 

 

1. Jogos Florestais – Comemoração aos 10 anos do curso (ao retorno das aulas 

presenciais); 

2. Realização de cursos e palestras referentes à área Florestal, de forma 

online; 

3. Estabelecer maior comunicação entre docentes e discentes; 

4. Confecção e revenda de produtos da Engenharia Florestal; 

5. Promover a visibilidade do Curso em Jataí e região; 

6. Adequar o estatuto do Centro Acadêmico. 

 

Sendo assim, nos colocamos a disposição de todos os alunos do curso de 

Engenharia Florestal e demais interessados, para sanar possíveis dúvidas e/ou ouvir a 

opinião daqueles que queiram fazer alguma contribuição. 

 
Atenciosamente, 

 
Centro Acadêmico 

e-mail: caef.ufj@gmail.com 

Integrantes Função Matrícula 
Sebastião Martins Barbosa Júnior Presidente 201706208 

Hélio Antônio de Oliveira Júnior Vice-presidente 201609110 

Mayla de Jesus Santana Secretário geral 201603900 

Ana Paula Cardoso Tavares Secretária 20146481 

Eliaquim dos Santos Tesoureiro geral 201603879 

Vitor Moreira Guimarães Tesoureiro 201515707 

Ana Carolina de Paula Santiago Eventos 201603871 

Letícia Moreira de Souza Comunicação e marketing 201609117 
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