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Hoje aos 14 de março de 2012 foi realizada na sede do CARI contando com a presença 

dos acadêmicos Augusto Moura, Alexandre Portes, Anthônio Guimarães, Barbara 

Rocha, Bernardo Todesco, Bruna Bruscato, Carolina Nascimento, Fernando Schneider, 

Gabriela Borba, Isabel Bastos, Kaio Assis, Lucas Rovaris, Luiz Espíndola, Mariana 

Martins, Marina Bordignon, Marina Willrich, Rafael Lima, Tatiana Goulart, Thayani 

Costa e Vítor Magalhães. Sobre a recepção dos calouros, os presentes repassam suas 

opiniões sobre a recepção realizada. Todos se mostraram satisfeitos com os resultados. 

Decide-se que tentaremos repetir a mesma recepção para o segundo semestre. Lucas 

levanta a questão de segurança das festas, e os riscos enfrentados durante a recepção. 

Inicia-se uma discussão sobre como proceder em relação aos acontecimentos da festa e 

decide-se escrever uma carta em nome do CARI advertindo sobre as medidas que serão 

tomadas a partir de agora para evitar acontecimentos como os presenciados. Em relação 

à aula de Negociação Internacional, algumas pessoas não poderão mais fazer a matéria 

pois o professor Stersi diminuiu a quantidade disponível. Quanto à apresentação do 

CRT, iremos passar de sala em sala (até a quinta fase) para explicar o funcionamento 

através da apresentação de slides. Isso será feito hoje na sala dos calouros por Fernando 

Schneider, Mariana Martins e Tatiana Goulart.  Lucas questiona a efetividade do 

funcionamento do CRT, e estipulamos um prazo até o fim do semestre atual para, se 

necessário, refazer seu estatuto. Fala-se sobre a necessidade de ser convocada uma 

Assembleia Geral. Carolina Nascimento repassa que o mini-curso de Direito 

Internacional Público não poderá ser realizado, pois a professora Danielle Anonni não 

poderia lecioná-lo em um curto prazo e necessitaria de uma melhor 

preparação/organização. Sugere-se procurarmos outros professores e outra data. Marina 

Bordignon ficou responsável por isso. Sobre o debate do Conselho de Segurança da 

ONU, Vítor repassa que talvez ele não possa ser realizado na data prevista, e 

esperaremos um pouco para decidir a melhor hora. Em relação aos moletons, a votação 

para decidir as cores foi encerrada, e Gabriela Borba irá assumir o levantamento de 

orçamentos. Lucas repassa que em relação ao espaço físico não será possível a 

montagem da tenda por questões financeiras, por excederem o limite que pode ser gasto 

pela Universidade. Levanta-se a necessidade de conversar com o professor Armando 

para que seja resolvida a situação. Sobre a biblioteca do CARI, não poderá ser criada até 

que possuamos um espaço físico. Quanto aos projetores, Tatiana repassa que após 

receber a reclamação de um professor, foi atrás da questão de resolver os problemas 

com os aparelhos. Após conversar com diversos professores e responsáveis, a 

professora Patrícia sugeriu que procurássemos o professor Armando e pedíssemos 

permissão para utilizar o mini-auditório e resolver o problema. A direção de centro 

talvez possua um projetor extra que possa ser utilizado. Tatiana Goulart ficará 

responsável, assim, pela questão dos projetores. Quanto à recepção integrada, Caroline 

Lopes informa que precisa de ajuda na divulgação e na organização e que ainda existem 

12 camisetas para serem vendidas (no valor de R$8,50 cada). Elas serão utilizadas pela 

comissão organizadora na gincana, camping, cervejada e da Atlética. Necessita-se de 

mais integrantes do CARI para ajudar na organização. Ficaram responsáveis por isso 

Bruna Bruscato, Gabriela Borba, Anthônio Guimarães, Fernando Schneider, Tatiana 

Goulart, Vítor Magalhães, Marina Willrich e Carolina Nascimento. Cada um trará 

R$8,50 para o pagamento da camiseta até amanhã, dia 15/03/2012. Marina Willrich 

repassa que haverá uma reunião na terça-feira sobre o Rio+20 onde será discutida a 

nossa participação no evento. Mariana informa que estão sendo organizadas tabelas 

informando hostels, etc. Sobre o minicurso da CAPES, Gabriela informa sobre a 



importância de realizá-lo. Decidimos conversar com o professor sobre a proposta para, a 

partir de sua resposta, organizarmos o restante.  

 

Sem mais. 

Florianópolis, 16 de março de 2012. 

 

_______________________ 

Fernando Henrique Schneider 

Secretário Geral 

 

 


