
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA NÚMERO 020.2011 – Gestão 02 (Pari Passu) 

Hoje aos 06 de dezembro de 2011 foi realizada na sede do CARI contando com a 

presença dos acadêmicos: Alexandre Portes, Anthônio Guimarães, Augusto Moura, 

Bruna Bruscato, Carolina Nascimento, Felipe Kloppel, Fernanda Schramm, Gabriela 

Borba, Isabel Bastos, Luan Vieira, Lucas Brandão, Lucas Rovaris, Marina Willrich, 

Marina Bordignon, Priscila Gemeli, Rafael Lima, Tatiana Goulart, Thayani Costa, e 

Venâncio Chagas. Felipe Kloppel começa a reunião falando sobre o primeiro Encontro 

Brasileiro de Jovens Pesquisadores Sobre Desenvolvimento, organizado por Marcos 

Valente, que pretende fazer um evento organizado por 2 Centros Acadêmicos. A idéia é 

o CARI montar uma comissão para participar junto com o CALE. O evento acontecerá 

de manhã, de tarde e de noite. Decide-se quem irá participar. Alexandre inicia a 

discussão sobre o relacionamento entre o CARI e o Mestrado, que é muito dependente 

da nossa atuação, por eles não terem nenhuma representação. Vê-se a necessidade de 

haver mais contato entre esses dois grupos. Sugerem a maior troca de informações e 

demandas entre o Mestrado e o CARI, e que esse está aberto a um relacionamento 

melhor. Uma lista de e-mails será pedida para que seja possível uma melhor 

comunicação. Inicia-se então o ponto de pauta a respeito da festa de encerramento, e 

decide-se quem irá atrás do segurança, e quanto será pago (estima-se R$200,00). Acerca 

da divulgação, será criado um evento no Facebook para maior controle e noção dos 

presentes. O ponto de pauta da AIESEC começa a ser discutido, e demanda uma decisão 

sobre o que será feito a respeito, e se é benéfico para o CARI participar. Alexandre 

Portes sugere encaixar os intercambistas no projeto SIEM. Será verificado se é 

possível/benéfico encaixá-los no SIEM, LABCON ou Observatório de Direitos 

Humanos, para depois voltarmos à discussão. Marina Willrich começa a discussão sobre 

a carta para a futura reitora, Roselane Neckel, pedindo a opinião dos presentes. 

Ninguém manifesta-se contra. Venâncio Chagas explica como funcionará a tesouraria, 

enviado por e-mail para os membros da diretoria, que buscará um maior controle sobre 

os gastos. Lucas Rovaris levanta o ponto do planejamento de 2012 para o CARI, 

sugerindo que antes do início das aulas a Diretoria se reúna para a discussão acerca 

disso, e prepare-se para a gestão do ano, recepção de calouros, atividades para o início 

do semestre, etc. Tatiana Goulart pergunta se o C6 irá continuar ativo, e Lucas Rovaris 

responde que acredita que não, pois não houve iniciativa para organização de recepções 

e outros eventos por parte dele até o momento. Carolina Lopes pergunta a respeito do 

Colegiado de Curso, e é informada de que houve uma reunião na manhã de hoje 

(06/12/2011). Fala-se então brevemente sobre a nova coordenadoria do curso. Rafael 

Lima informa sobre o PAD, avisando que estaremos com professores substitutos em 

diversas matérias da primeira fase, e a professora Patrícia informa que a única solução 

possível para a situação é a “divisão” da sétima fase, repassando uma matéria 

obrigatória para oitava fase. Rafael Lima questiona se a quebra do currículo pode ser 

aceita e informa que o professor Helton não deseja lecionar uma matéria a mais. É 

decidido que usaremos o argumento de que o currículo não pode ser quebrado, e que os 

professores substitutos são responsáveis pela qualidade do curso. 

Sem mais. 

Florianópolis, 06 de dezembro de 2011. 
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