
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DO CURSO DE RELAÇÕES
INTERNACIONAIS

Realizou-se aos 30 de abril de 2010 às 18h30 no auditório do Centro Sócio-Econômico
da Universidade Federal de Santa Catarina, localizada no Campus Reitor João David
Ferreira, bairro Trindade, Florianópolis, Santa Catarina, a I Assembleia Geral do Curso
de Relações Internacionais. A assembleia se iniciou com Thiago Duarte, que ocupa o
cargo  de  presidente  do  CARI  –  Centro  Acadêmico  de  Relações  Internacionais,
perguntando se algum dos presentes gostaria de adicionar algum ponto de pauta, mas
não houve manifestação por parte de nenhum dos presentes. Em seguida, ele perguntou
se os presentes tinham conhecimento do Estatuto, para verificar se havia necessidade de
lê-lo.  Também não  houve  manifestação,  e  a  assembléia  de  fato  iniciou  com uma
explicação de Thiago a respeito do CRT, que é o Conselho de Representantes de Turma,
órgão fiscalizador do Conselho Acadêmico e que faz o contato entre a diretoria e os
estudantes.  Depois,  houve  alguns  informes  sobre  os  direitos  do  CRT,  como  a
convocação de uma assembléia geral, para expor problemas do curso, ou a respeito de
alguma atitude da diretoria que possa ser debatida e questionada. Após uma explanação
acerca do CRT, Thiago prosseguiu falando, desta vez a respeito do CARI e seu processo
de formação. Foi dito por ele que o início do CARI deu-se há aproximadamente um ano,
quando a organização pra uma viagem ao congresso organizado pela ABRI-ISA, no Rio
de  Janeiro,  exigiu  que  alguns  estudantes  tomassem a  iniciativa  para  que  a  viagem
ocorresse. Assim, foi visto a necessidade de ter um grupo de pessoas responsável por
não  só  as  atividades  acadêmicas,  bem  como  por  tudo  o  que  se  relacionava  com
atividades  e  problemas  da  graduação.  Este  grupo  de  pessoas  que  tomou  a  frente
começou a ser chamado de “pré-C.A.”, que colocou como objetivo a formalização de
um Centro  Acadêmico  para o  curso de Relações Internacionais  e  a obtenção de um
espaço físico para o mesmo. Sendo assim,  no  final do ano passado houve a eleição
oficial para a próxima gestão do CARI. De início seriam duas chapas, mas através de
diversas reuniões foi decidido formar apenas uma, para não polarizar as chapas entre as
apenas duas turmas existentes. Em seguida, houve a leitura da carta programa da chapa
Consenso, elaborada no ano passado e utilizada na eleição desta mesma chapa, cuja
gestão é válida para o ano de 2010. Thiago, após a leitura da carta programa, ressalta a
importância dos esforços demonstrados por diversos alunos relacionados à criação e
organização de atividades acadêmicas,  como grupos de estudos, Semana Acadêmica,
Cine RI, entre outras. Ele destaca o quão importante é ter pessoas para dar continuidade
e participar desses projetos. A palavra foi passada ao vice-presidente, Felipe Kloppel e
depois  Leandro  Wolpert  terá  seu  espaço  para  falar  sobre  o  CEB  e  o  Movimento
Estudantil.  Felipe  Kloppel  inicia  seu  discurso  falando  a  respeito  da  FENERI,  a
Federação dos Estudantes de Relações Internacionais, cita sua sede em são Paulo e em
seguida  fala  do  projeto  desta  instituição,  o  I  Fórum  Brasileiro  de  Relações
Internacionais.  O  fórum,  correspondente  à  região  sul do  país,  denominado  I  Fórum
Brasileiro de Relações Internacionais – Região Sul, será realizado nos dias 14 e 15 de
maio,  um projeto  no  qual  UFSC,  UNISUL E  UNIVALI  estão  engajados.  Diversos
professores  de  renome  destas  instituições  estarão  palestrando  sobre  o  mercado  de
trabalho e a atuação do profissional de Relações Internacionais. Felipe informa que as
inscrições para este evento custarão R$ 10,00 (dez reais) e defende a necessidade de
cobrança para ter efetividade na presença dos alunos, mantendo assim um controle de
presença e participação. A festa de comemoração será realizada na sexta feira após o
evento, e haverá também um coffee break inserido na programação. Haverá um material
disponibilizado para os participantes do evento, como pastinhas e bloco de notas.  A
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palavra foi passada ao representante do  CRT da terceira  fase,  Leandro  Wolpert.  Ele
inicia sua fala  se apresentando como representante do  CRT da terceira  fase e  como
membro  representativo  do  CARI  no  CEB.  A  questão  do  REUNI  foi  por  ele
primeiramente levantada, questão esta que tem demandado muito tempo nas reuniões do
CARI e que envolve diretamente o curso de RI, tendo em vista  que nosso curso foi
criado por este projeto. Vários pontos foram por ele  levantados, como a estrutura da
universidade não estar acompanhando a entrada de cada vez mais alunos, problemas no
Restaurante Universitário, tanto na parte da tarde quanto na parte da noite e também nos
fins  de  semana.  A  moradia  estudantil  também  foi  citada,  pois  estudantes  com
dificuldades financeiras enfrentam problemas para encontrarem uma moradia acessível.
Problemas  com a  Biblioteca  Universitária  também foram citados.  Um exemplo  é a
quantidade  de  guarda-volumes  disponíveis  em  horários  de  pico,  o  que  reflete
diretamente  a  quantidade  de  estudantes  que  usufruem da  biblioteca,  principalmente
nesses horários. A questão da falta de livros também foi citada, tendo em vista que por
ser um curso novo, nosso espaço específico na BU se resume em apenas uma estante
numa fileira de estantes. Este fato é compreensível pelo fato do curso ter sido criado há
pouco tempo, e levar certo tempo até que se adquiram os exemplares básicos, mas isto é
um investimento necessário  para que se mantenham os projetos pedagógicos.  Outro
assunto  levantado  por  ele  não  relacionado  com o  nosso  curso,  mas  relacionado  à
Universidade em geral, foi a falta de salas de aula, vide alunos do curso de Psicologia
que foram até a reitoria para reclamar disto. Outro caso emblemático citado por Leandro
foi o caso do curso de Artes Cênicas, que não tinha estrutura alguma para ter suas aulas.
A falta de um palco para aulas práticas também é uma realidade vivenciada por eles.
Leandro também cita os estudantes de Joinville, que estão sofrendo com o excesso de
estudantes dividindo uma mesma sala de aula. A instalação de data shows pelas paredes
foi  uma  saída  para  que  alunos  que  sentam  atrás  conseguissem  enxergar  a  aula
ministrada. A falta de professores na Universidade também é um problema vigente. O
número de professores substitutos é alarmante. A diferença não é entre a qualidade de
um professor substituto e um efetivo, mas sim a disponibilidade que cada um tem com
seus alunos, o que influencia no desempenho da disciplina. O número de professores
substitutos da UFSC ultrapassa o número  definido  como ideal para a  Universidade.
Perante  todas  essas  questões,  numa  das  reuniões  do  CEB  teve-se  a  iniciativa  da
organização  de uma  frente que lutasse  pela  qualidade da Universidade.  Essa  frente
contava com o apoio de diversos C.A.s, do DCE, de sindicatos, como o de professores
da UFSC, do Colégio de Aplicação, entre outros apoiadores. A ideia era construir um
movimento que englobasse todos os grupos que são atingidos com os problemas da
UFSC.  Com o processo  de movimentação estudantil,  outros problemas  foram sendo
vistos, como a maneira de contato com os alunos. A frente, denominada Frente à Luta,
colocava sua posição para os estudantes sem antes saber qual a opinião e condição de
determinado curso. Sendo assim, o CARI vem debatendo incansavelmente que posição
tomar em relação ao que acontece na Universidade, mas ao mesmo tempo é visto que
não se pode acompanhar um movimento que tenha como foco a derrubada do REUNI,
que tem suas  limitações,  mas  que  permitiu  a  criação  do  nosso  curso,  sendo  este o
motivo pelo qual não nos é prudente concordar com estas reivindicações. A posição do
CARI  torna-se  delicada,  tendo  em vista  as  limitações  do  REUNI  que também nos
afetam. Assim, informou Leandro, alguns estudantes de diversos cursos se propuseram a
criar um movimento alternativo, que buscasse a melhoria da Universidade e não ficasse
discutindo as diversidades ideológicas e políticas, pondo em segundo plano a discussão
de que lado é apoiado, esquerda, direita etc. O grupo busca a compreensão do REUNI,
busca  trabalhar  junto  ao  DCE,  aos  estudantes.  É  interessante  mostrar  que  esse

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



movimento existe, pois eles buscam a melhoria das condições da Universidade sem a
derrubada do REUNI. A fala de Leandro se encerra com a necessidade de que agora as
pessoas opinem para ajudar o CARI a definir uma posição que realmente represente a
posição mais favorável ao nosso curso e que englobe quanto mais opiniões possíveis.
Thiago enfatiza que não há necessidade de constrangimento, pois é um momento para
expressar a opinião dos nossos estudantes. Leandro diz em seguida que, conforme as
discussões foram indo de encontro aos pontos de pauta da Frente, que não são cabíveis à
maioria dos cursos, ele, como representante do CARI, fez a proposta de desvinculação
da  Frente  do  CEB,  tendo  em vista  justamente  isso,  o  fato  de  que  as  pautas  eram
dominadas por assuntos que competiam mais à Frente, que representa seis ou sete CAs,
e não à maioria presente no CEB.  A proposta de desvinculação da Frente, informa
Leandro, foi hoje votada em reunião do CEB, tendo maioria de votos a saída da Frente
do  mesmo.  Lucas Lovatto  pergunta qual a  posição real do  DCE em relação a isso.
Thiago responde dizendo que eles não apoiam mais a Frente, tendo em vista os últimos
acontecimentos vistos nas reuniões. Ele complementa dizendo que o DCE não tem uma
“receita pronta”, como a Frente tem, é mais uma questão de discussão. Leandro ressalta
a importância de não confundir a Frente com o DCE. Luiza Pimentel se manifesta para
representar a posição do DCE e avisa que amanhã o diretório irá fazer uma atividade de
formação  sobre  o  REUNI,  às  9h,  no  próprio  DCE.  Ela  se  oferece  para  responder
perguntas  pelo  DCE.  Nenhuma  manifestação.  Leandro  prossegue  falando  que  no
começo ele ia às reuniões do CEB sozinho, mas que com o desenrolar das reuniões ele
percebeu que mais estudantes do curso de RI passaram a comparecer nas reuniões, de
modo que hoje foram vistos pelo menos dez estudantes ocupando espaço de deliberação
política  da Universidade.  Ele  demonstra  agrado e satisfação  por  este  fato,  do curso
ocupar  cada  vez  mais  espaço  na  UFSC,  isso  com apenas  três  fases  e  ressalta  que
devemos ir nesse sentido, ocupando espaço, e que mesmo apesar de apenas uma pessoa
votar,  todos devem participar  afinal  todos tem direito  de  fala,  então  participar  já  é
relevante. Gustavo Ziemath fala que realmente foi uma vitória o que aconteceu hoje, pro
próprio CARI, que viu que o CARI realmente está lá para, realmente, mudar alguma
coisa, mesmo que seja indo de encontro à opinião de alguns. Camila Batalha ressalta
que, ao comparecer na reunião de hoje, viu que a opinião do Leandro é compartilhada
por mais pessoas de mais Centros Acadêmicos, e isso significa que mais pessoas estão
partilhando da mesma opinião que o CARI, ou seja,  a idéia de representatividade do
Leandro está correta, tendo em vista que a proposta feita por ele ao ser votada legitimou
sua aceitação pela maioria, provando sua representatividade. Leandro pergunta o que os
acadêmicos sugerem para compor a opinião do CARI no âmbito de como devemos atuar
e o que devemos criticar. Stela Ayres ressalta que é importante que as pessoas saibam as
divergências que envolvem a Frente e o DCE. Ela fala que a Frente realmente tem um
projeto de lei para a derrubada do REUNI, é algo muito grande e complexo, e em sua
opinião, concorda que devemos continuar  mantendo essa posição e passá-la  adiante.
Agora se tem projetos que vão, aos poucos, se realizar, e o REUNI é a base para alguns
desses projetos. Gustavo se manifesta dizendo que o que deve ser feito agora é exigir
que sejam cumpridas as promessas e os projetos. Luara fala que há necessidade de um
trabalho de supervisão e de pressão para que o projeto seja efetivado, e concorda com
Stela que seria uma perda de tempo destruir o que já se tem, por uma expansão nova e
duvidosa.  André  Weber  fala  que planos  já  se tem faz tempo, tendo  em vista  que a
terceira  ala  do  RU  vem  antes  do  REUNI.  Leandro  demonstra  sua  opinião  que  a
discussão de ser  contra  o REUNI já  não é mais cabível,  que não se pode deixar de
observar que o projeto tem sim problemas, e que devemos ter o senso crítico de vê-los.
Ele fala  que o curso de RI não deve concordar com a derrubada do REUNI. Thiago
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lembra neste momento que se esqueceu de apresentar a composição da mesa. Apresenta
Mariana, Secretária Geral do CARI, redigindo a ata, Felipe Kloppel, vice-presidente, se
apresenta, como presidente, Thiago Duarte da terceira fase, ao seu lado Cecília Campos,
representante  titular  da  primeira  fase,  ao  lado  dela  Venâncio  Chagas,  representante
titular  da  segunda  fase  e  Leandro  Wolpert,  representante  do  CRT da  terceira  fase,
monitor de introdução às RI e aluno da terceira fase. O próximo ponto da Assembleia
trata do nosso curso em si. Thiago expõe que por ser um curso novo tem vantagens, mas
também  tem desvantagens.  Como  por  exemplo,  não  se  vê  uma  eleição  do  centro
acadêmico com oitenta por cento dos votantes, pois é difícil ter participação de grande
número  de  pessoas  por  termos,  por  enquanto,  poucas  fases.  Thiago  ressalta  o  quão
importante é a participação dos acadêmicos agora, para construir o futuro do curso, e
cita o fato de que ano passado o happy hour que organizamos foi compatível com o de
outros cursos já  consolidados da UFSC.  Em seguida,  neste momento da assembleia
foram apresentados os problemas vividos por cada fase em particular. Leandro sugere
que cada representante de turma relate os problemas de sua fase. Thiago concorda, e
relembra alguns problemas vividos pela atual terceira fase enquanto estava na primeira
fase. Tínhamos um professor efetivo, ex-candidato a reitor, que conseguimos tirá-lo do
cargo de nosso docente, por motivos relacionados à falta de aplicação de suas funções
de  professor.  Isso  se  deu  graças  às  articulações  que  tivemos  com  estudantes  e
professores que nos auxiliaram sobre como agir nesse momento. Thiago ressalta que
esse  ponto  de  pauta agora  serve  para  expor  os problemas  que  estão  sendo  vividos
atualmente.  Um  problema  visto,  mais  pelos  corredores,  o  que  não  deixa  de  ser
importante, é o desagrado do curso por parte de alguns alunos. O sistema de avaliações
de alguns professores não colabora, como por exemplo, as avaliações que não cobram
realmente o que foi aprendido pelo estudante. Devemos debater formas de melhorar o
aprendizado. Thiago questiona se podemos seguir  esta ordem,  de cada representante
expor os problemas de cada turma e, após isso,  abrir espaço aos demais estudantes.
Felipe  Kloppel  faz  um adendo,  dizendo  que  foi  estabelecida  uma  unanimidade,  de
acordo  com o  artigo  19  do  Estatuto,  onde  as  decisões  serão  tomadas  por  maioria
simples,  e  do  artigo  48,  que fala  a  respeito  da dissolução  da  diretoria  e  do  CARI.
Leandro inicia a exposição dos problemas de sua fase, a terceira. Ele inicia seu discurso
citando o fato considerado o mais grave, que consiste em desde o início das aulas, tendo
passados dois meses, apenas uma semana foi completa com todas as aulas ministradas,
de  segunda  a  sexta  em  todos  os  horários.  Na  última  segunda-feira  a  reunião  de
Colegiado tomou lugar durante a tarde, tendo assim a terceira fase perdido mais um dia
de aula. Houve manifestação de um professor, que defendia ser inaceitável o fato das
reuniões de Colegiado se darem durante a tarde, o que acarreta diretamente perda de
aula do curso. Outro problema foi que as aulas de Microeconomia foram iniciadas na
terceira semana de aula, e o professor apresentou somente a ementa num horário de uma
hora e trinta minutos. O segundo problema exposto por ele foi em relação à professora
Mônica, mas Leandro ressalta que foi um problema definitivamente mais burocrático,
que se deu em relação à sua contratação. Felipe Kloppel fala que vários professores que
compõem  o  Colegiado  de  Curso  dão  aulas  em  outros  departamentos,  e
consequentemente em outros horários, e foi decidido que a Mércia definiria os melhores
horários para as reuniões, para evitar que prejudicasse os horários de aula dos alunos, e
que isso será valido para as próximas reuniões. Lucas Brandao fala que como sendo
aluno da terceira fase e tendo perdido aulas na segunda fase da disciplina de Direito
Internacional I o justo seria que sejam repostas as aulas perdidas durante nossa segunda
fase.  Thiago  repete o  que  foi dito  por  Lucas  para  que  todos pudessem ouvir  e  em
seguida fala que houve algumas mudanças, como por exemplo o fato da segunda fase já
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estar agora com ementa diferente da que tivemos. Para isso foi marcada uma reunião,
quarta-feira  próxima,  dia  cinco,  para  tratar  apenas  de  assuntos  acadêmicos.  Luara
ressalta  o  ponto  das  disciplinas  optativas.  O  déficit  de  informações  nas  disciplinas
obrigatórias  exige  a  necessidade  de  começar  a  buscar  disciplinas  optativas  como
antropologia, por exemplo, que complementem as formações que nossa grade curricular
não contempla. Isso é um desafio não só para a terceira fase, mas para todos. Luara fala
ainda a respeito da disciplina de antropologia que, por exemplo, que é disputada e tem
poucas vagas disponíveis.  Leandro Wolpert fala  que é necessário  que todas as fases
estejam inseridas  nesse  objetivo,  ele  pede  que  na  reunião  de  quarta-feira  todos  os
representantes de turma compareçam, para que de fato todas as fases construam avanços
para o curso. Venâncio expõe, então, os problemas da segunda fase. Ele inicia falando
que o problema maior é o professor de teoria das Relações Internacionais I, que falou
em sala que não sabe dar aula e quer aprender com os alunos. Este mesmo professor
cobra um livro por semana, mas isso não é um problema em si, o problema é que há
outras maneiras de cobrar a leitura dos alunos. Venâncio fala do professor de Introdução
à Estatística, uma disciplina que ele não faz, mas ouve reclamações dos estudantes de
sua fase. Ninguém da segunda fase se manifestou para adicionar pontos de discussão
dos problemas da turma. Cecília então toma a palavra, falando a respeito da disciplina
de Introdução às RI. Esta disciplina iniciou com um professor que oficialmente ainda é
o docente,  mas  que agora quem assumiu  a disciplina  foi a  professora  Mônica. Isso
implica uma mudança de dinâmica, ela está em experiência com eles e está preparando-
os para a prova. Cecília disse que essa troca de professor é algo delicado não só pela
mudança de dinâmica, mas também pela mudança de material utilizado e cobrado. O
material passado pelo professor Jaime não é o que está sendo utilizado por ela, e eles
não sabem qual material será utilizado na prova, e nem quem elaborará a mesma. Louise
pede  a  palavra  e  levanta  o  ponto da  pós-graduação,  já  que agora o  curso  pretende
inaugurar uma pós,  os professores que já  não  nos dão aula,  passarão  a dar aula no
mestrado também. Ela gostaria de saber como fica essa questão. Marcos Vinícius Lopes
pede  a  palavra  e  fala  da  unanimidade  dentre  a  turma  a  respeito  da  professora  de
Pesquisa Bibliográfica. Resumindo, ela dá aula confusamente, não sabe como avaliá-
los, dentre outros pontos que não cumprem a proposta inicial. Ele ressalta a dificuldade
que eles, alunos da primeira fase, estão tendo em absorver a matéria, que a professora
não consegue deixar transparecer aos alunos. Ele fala do fato dela não ter demonstrado
conhecimento  ao  avaliar  os  trabalhos  feitos  até  agora,  onde  ela  ressaltava  o
conhecimento de apenas alguns pontos. Cecília fala da insatisfação da turma em relação
a esta professora, e que há impaciência por parte dos alunos. Cecília cita que presenciou
atitudes  informais  por  parte  da  professora,  fora  a  questão  das  aulas  não  estarem
despertando interesse nos alunos. A mesma ressalta seu apreço quanto ao assunto das
optativas, que os calouros também já haviam comentado, e ela garante o apoio de sua
turma no que tange este assunto. Caroline Lopes cita fatos que ocorreram durante a
aula, como o fato de ela não saber que aula estava dando. Priscila Gemelli falou sobre o
professor Jaime, que dará uma aula no final do semestre sobre Liberalismo na disciplina
ministrada atualmente pela professora Mônica. Pedro Henrique Scott citou o fato de
uma universidade do estado do Rio Grande do Sul ter um núcleo de pesquisa e alerta
para o fato de nosso curso levar essa idéia adiante para termos o nosso núcleo também
nos próximos anos. Ele se oferece para auxiliar neste processo, principalmente por já ter
participado e por ter contato com um professor que organiza o núcleo da universidade
que  ele  se  referiu  antes.  Cecília  finaliza  o  assunto  da  disciplina  de  Pesquisa
Bibliográfica falando que, não só a relação da professora com os alunos e a qualidade
das  aulas,  mas  a  própria  função  da disciplina  de  Pesquisa  Bibliográfica  devem ser
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debatidas.  Ela  fala  que  foi  pedido  um artigo  pelo  professor  Jaime  e  os  alunos  da
primeira fase foram buscar auxílio com a professora, que disse que isso fugia ao projeto
dela. Cecília ressalta que a matéria de Pesquisa Bibliográfica deve cumprir sua função,
de também auxiliar na formatação de trabalhos. Camila Tirolli fala a respeito da sala de
aula da primeira fase, que está muito apertada e que faltam cadeiras. Thiago falou que
conversou com o professor Jaime a respeito disso e ele disse que essa questão é difícil
de ser resolvida nesse semestre. Realmente existem salas maiores, mas é uma questão
complicada de ser resolvida principalmente pelos outros cursos que utilizam salas de
aula do CSE. O problema real das questões de salas de aula compete aos alunos fixos e
aos intercambistas e  repetentes.  Thiago propõe que a primeira  fase  faça um abaixo-
assinado para resolver o problema, pois assim fica mais palpável de se resolver e fala
que cabe aos alunos que sofrem determinado problema reclamar  oficialmente. Lucas
Lovatto cita o fato de que há alunos do curso de História também fazendo disciplinas
com eles. Leandro  fala  que uma  proposta de encaminhamento deve ser  debatida no
Centro Acadêmico,  para  alcançar uma solução para estes problemas. Felipe Kloppel
propõe que o problema seja resolvido primeiramente em sala, e se propõe a fazer um
ofício e encaminhar ao professor Jaime para tentar trocar esta turma de sala. Caso isso
não resolva, daí sim se deve tomar o abaixo-assinado como opção. Em seguida, é tocado
o assunto da pós-graduação, e dito que o envolvimento do professor Jaime com a pós-
graduação  exige  que  o  problema  seja  resolvido  de  forma  mais  diplomática.  Luiza
Pimentel fala que o abaixo assinado pode resolver o problema das salas de aula. Felipe
Kloppel pede silencio e passa a palavra à Luiza. Ela então fala que o problema da sala,
de super lotação, será passado adiante conforme as fases forem passando. Ela fala que
devem ser colocadas mais cadeiras para que não faltem lugares, e que a presença de
cursos de Física, Química e Engenharia no CSE impossibilitam a troca de sala por outra
qualquer. Cecília fala que uma proposta para a solução do problema seria falar com as
pessoas de sua turma e depois repassar ao CARI a decisão da turma para que o CARI
auxilie.  Thiago  fala  que  realmente  o  que  foi  levantado  pela  Luiza  acontecerá  nos
próximos semestres. Foi sugerido pelo Thiago que segunda-feira eles encaminhem uma
solução e na quarta-feira na reunião de assuntos acadêmicos seja debatido juntamente ao
CARI  o  que  será  feito.  Quanto  ao  assunto  da  pós-graduação,  penúltimo  tópico  da
Assembléia, Luara fala que o assunto da pós vai representar muito para o curso, pois no
meio acadêmico a pós-graduação garante um maior reconhecimento do curso, mas em
longo  prazo.  Ela  está  acompanhando  os  processos  de  construção  da  pós,  e  o
planejamento  está  sendo  feito.  Ela  cita  que  muitas  disciplinas  se  distinguem  das
disciplinas do nosso curso, o que significa que os professores não serão os mesmos que
os nossos. Ela sugere que pensemos no nosso futuro também, pois usufruiremos da pós
ao fim do nosso curso. Gustavo Ziemath fala a respeito do fato de que quem faz muito
do curso é o próprio aluno, e que a pós será um próximo passo para qualquer um de nós.
Ele acha  que deve  ser  analisado  e debatido, e  realmente está  sendo, juntamente ao
professor Jaime.  É um projeto que integra três frentes:  Economia,  Direito  e Ciência
Política. Direito já tem sua pós. Sendo três as frentes, muitos professores virão de outros
Departamentos. É um projeto grande que servirá para consolidar nosso curso também.
Ela é necessária para nosso curso. Leandro Wolpert reconhece a importância da pós, de
fato é um passo grande e de projeção do nosso curso, sem dúvidas. Porém, ele concorda
com Luiza quanto ao medo da disponibilidade de professores. Ele relembra que Gustavo
disse que existirão professores que não vão ser do nosso Departamento, mas que assim
já  ocorre  na  nossa graduação.  Se já  esta  difícil  conseguirmos professores de outros
departamentos, quando houver a pós-graduação há o risco de que estes mesmos vão
para a pós-graduação e não para a graduação. Ele fala que talvez fosse mais interessante
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estruturar  e  fortalecer  o  curso  de  graduação  para  depois  pensar  em uma pós.  Se o
projeto está bem estruturado, como disse o Gustavo, se haverá contratações, não haverá
escassez de professores, então. Leandro ressalta que a construção da pós deve ser feita
de maneira conjunta, dentre os departamentos envolvidos e os estudantes, para que estes
possam opinar no processo de criação da pós. Thiago fala que concorda com vários
pontos levantados por Leandro, mas atenta para maior chance de virem professores para
a pós do que para cursos que possuem somente graduação. Ou seja, é menor a facilidade
de virem professores em cursos que tenham somente a graduação.  Ele concorda com o
que Leandro defendeu que devemos manter um contato com a coordenação, ressaltando
a eles que queremos ver nossas garantias de que não seremos prejudicados pela criação
da pós-graduação. Devemos manter um contato para estabelecer uma garantia de que
nosso  curso  se  mantenha  com qualidade.  Gustavo  Ziemath fala  que  o  projeto  está
pronto, que está sendo encaminhada agora a parte burocrática e que neste mês de maio
serão preenchidos todos os dados necessários para o encaminhamento ao MEC e ao
CAPES, que decidirão a respeito da aprovação do projeto. Gustavo informa que seriam
30 horas/aula de cada matéria. Já se tem as ementas de algumas matérias de Economia e
de Direito,  e as de Ciência Política serão trazidas agora.  Ele fala  que as vagas para
professores  serão  disponibilizadas  através  das  regras  do  REUNI.  Ele  levanta  a
possibilidade de a graduação participar juntamente à coordenação sobre como alocar os
professores que estarão entrando. Luiza Pimentel fala que em relação aos professores,
ela não sabe sobre a viabilidade dos professores darem aulas na graduação e na pós-
graduação. Ela fala que o curso em si atualmente já enfrenta diversos problemas, e com
uma pós haverá maiores. Ela ressalta que não é contra a criação, mas atenta ao fato dos
problemas que as atuais fases da graduação já enfrentam. Thiago fala que em relação ao
projeto,  a  partir  do  momento  que  será  aprovado  no  MEC,  haverá  a  questão  da
contratação e alocação dos professores, que será debatida. Ele fala que devemos debater
isso no CARI e que não podemos ficar ausentes nessa situação. Esse ponto será tocado
na quarta-feira na reunião de assuntos acadêmicos. Gustavo Ziemath, para confirmar a
posição de Thiago, diz que o CARI não pode se ausentar nessa questão, e em resposta à
Luiza, garante que os professores que estão entrando no concurso de agora serão para a
graduação.  Gustavo  também fala  que o  mestrado não  é  só  para nós,  estudantes  da
UFSC, é aberto. Arthur Lawrence fala a respeito do mestrado do Rio de Janeiro, onde o
próprio  curso  de  RI  tem um projeto  onde  os  professores  dão  x  horas  de  aula  no
mestrado e y horas na graduação. Ele fala que lá a graduação fica em segundo plano.
Lucas Brandao exige que a diretoria peça vista do projeto. Thiago fala que o que pode
ser  feito,  futuramente, é  pedir vista  quando o projeto venha para a  Câmara da pós-
graduação e após a aprovação desta. Finalizado este ponto de pauta, estão disponíveis
neste  momento  críticas,  dúvidas  e  sugestões.  Há  necessidade  da  execução  da
Assembleia  Geral  para  proceder  com a  reforma  do  Estatuto.  Devemos  votar,  neste
momento,  para  a  formação  de  uma  comissão  para  reforma  do  Estatuto,  que  será
posteriormente revisado e pronto para votação de aprovação. Thiago propõe um grupo
de cinco a sete pessoas para a reforma e define que o trabalho leva de quatro a seis
semanas. Cecília Campos, Eliza Harger, Guilherme Costa, Gustavo Ziemath, Leandro
Wolpert,  Luan  Vieira  e  Marcos  Vinícius  Lopes  se  propõem a  revisar  e  reformar  o
Estatuto. Thiago vai consultar Venâncio Chagas e Luciane Britos para ver o interesse
deles em participar também, pelo fato de serem do CRT da segunda fase. Se nenhum
destes  dois  for  para  a  comissão,  Eliza  se  compromete  a  ir.  Esses  nomes  serão  os
responsáveis para a reformulação do Estatuto. Lembrando que a Assembleia Geral de
reforma do estatuto exige 2/3 dos votos, o que não for unanimidade entre eles, deve ser
trazido  para  Assembléia.  Foi  aprovada  por  unanimidade  perante  os  presentes  na
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Assembleia a comissão realizadora da alteração do estatuto. Para finalizar, tratou-se da
Revista  Eletrônica,  encabeçada pelo  acadêmico  Guilherme  Bueno  e  pela  acadêmica
Michelly Geraldo. Michelly avisa que o professor Jaime está coordenando esse projeto,
e que ele está em andamento. O projeto tem o intuito de divulgar nossos trabalhos e
artigos,  que  serão  previamente  analisados.  Eles  são  prioridade  de  publicação,  mas
também serão abertos  espaços para outras universidades.  O  projeto  não  é de longo
prazo, ele deve ter sua estréia na I Semana Acadêmica de RI. E-mails serão enviados a
partir de maio, para os interessados em publicar os artigos. As reuniões estão fixas todas
as quartas-feiras, às 13h no CARI. Foi citado que houve alguns dias que o CARI não
estava disponível. Thiago sugere que quando estiver tendo outra reunião no CARI neste
horário, deve-se procurar outra sala,  e Michelly fala que já foram feitas reuniões em
outras salas devido à ocupação do CARI.  Pedro Scott  pergunta se haverá um corpo
docente para avaliar as publicações e Michelly confirma. Felipe Kloppel pergunta se
mais  alguém tem alguma observação sobre  a Revista.  Pedro Scott  pede a palavra e
informa, por conhecimento próprio, que não há necessidade de haver um coordenador
geral, tendo em vista que cada aluno é auxiliado por um professor. Michelly avisa que
mandará e-mails sobre  as reuniões,  e Thiago pede que as pessoas fiquem atentas às
datas. Thiago deixa a cargo da comissão do Estatuto buscar o que deve ser melhorado.
Pontos como a estrutura da Diretoria e o número de pessoas que a compõem podem ser
levados à discussão, e afirma que devemos ter no mínimo um C.A. profissional, não
importando exatamente a quantidade, mas sim o profissionalismo dos membros. Felipe
Kloppel avisa que o site do CARI está em funcionamento e propõe que sugestões ou
reclamações devem ser enviadas via e-mail. Felipe pergunta se mais alguém tem algum
comentário.  Como  ninguém  se  manifestou,  ele  avisa  que  Gustavo  Ziemath  é
responsável por montar os times da competição que acontecerá no Rio de Janeiro no
mês de setembro, das quatro modalidades, com os dois naipes, masculino e feminino.
Finaliza-se a Assembleia perguntando mais uma vez se mais alguém tem algo a falar.
Ninguém  se  manifesta.  Deu-se  por  encerrada  a  I  Assembleia  Geral  do  Curso  de
Relações Internacionais.

Sem mais.
Florianópolis, 30 de abril de 2010 

______________________
Thiago Duarte Silva – Presidente do CARI

______________________
Felipe Kloppel Silva – Vice-presidente do CARI

______________________
Mariana Martins Almeida – Secretária Geral do CARI

______________________
Bruno Valim Magalhães – Secretário Geral do CARI
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Lista dos presentes na I Assembleia Geral do Curso de Relações Internacionais:

Nome Matrícula E-mail
Marcos Vinícius Lopes 10102048 marcosvinicius_vml@hotmail.com
Stela F. Ayres 10102057 stelafa@hotmail.com
Priscila Gemelli de Freitas 10104042 prigemelli07@hotmail.com
Simone Rampazzo 10102056 simone_deliz@ibest.com.br
Caroline Lopes 10104041 carollopes@live.com
Bruno Luiz Savi 10103270 bruno_savi@hotmail.com
Luan Vieira 10102045 luanvieira_13@hotmail.com
Lucas F. Lovatto 10102046 lucaslovatto@live.com
Pedro H. S. da Rocha 10106114 pedro_sr_rocha@hotmail.com
Vitor Magalhães 10102060 vitor_deibler91@hotmail.com
Thiago Lima R. Campos 10102059 thiago_lrc@hotmail.com
Cláudia Bropp Cardoso 10102029 claudiabropp@hotmail.com
Moira H. Assmann 10102051 moomiis@hotmail.com
Filipe Flores 10102037 filipe0101@hotmail.com
Bruno Valim Magalhães 09225007 brunovm@live.com
Cecília M. B. Campos 10102027 cecimbc@gmail.com
Daniel Gonçalves Ferraresi 09125005 danielferraresi@hotmail.com
Juliana Alano de Bem 09125043 julianaalano@hotmail.com
Júlia de V. Fonseca 09225016 julia.vf@hotmail.com
Luisa Michels Kieling 09225050 luisa.kieling@gmail.com
Antônio A. Schappo Neto 09225005 antonio_schappo@yahoo.com.br
Eliza Malucelli Harger 09225011 eliza_malucelli@hotmail.com
Patrícia Karina Martins 09225029 p.km.1@hotmail.com
Lucas Rovaris Cidade 09125023 lucas_rovaris@hotmail.com
Arthur Xavier 09225048 arthur.lawrence91@hotmail.com
André Locks 09225049 alocksw@hotmail.com
Raissa Coan Ribeiro 10102055 raissa-cr@hotmail.co
Paola Luporini 09125031 p.luporini@hotmail.com
Luara Mayer da Silveira 09125021 mayer.luara@gmail.com
Lucas Cavalcante Brandao 09125022 lucasbrandao@live.nl
Gustavo Ziemath 09125013 ziemath@hotmail.com
Mauricio R. Izzo 10102050 mauricioizzo@uol.com.br
Thiago Elert Soares 09125038 thiagoelert@hotmail.com
Naiane Cossul 09125030 naianecossul@hotmail.com
Michelly Sandy Geraldo 09125029 gs.michelly@gmail.com
Jonathan Raphael Vieira da Rosa 09125017 jony_raphael@hotmail.com
Gizelli Alini da Cruz 09125011 gi_cruz370@gmail.com
Vitor Cordeiro 09125039 vitcordeiro@yahoo.com.br
Rafael Celso 09125033 rafacelso@hotmail.com
Gabriella Sommer Vaz 10102038 gabi_s_v@hotmail.com
Thayani Silva da Costa 10102058 thaypikenah@hotmail.com
Fagner Felipe Silva Batista 10102035 fagnerfelipe@gmail.com
Ezequiel Santi Alievi 10102034 ezequielalievi@hotmail.com
Camila Fadel Tirolli 10102026 camila_tirolli@hotmail.com
Guilherme Costa 09125012 guic_costa@hotmail.com
Diana F. Branco 09125006 diaanaa.fb@gmail.com
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Felipe Kloppel Silva 09225013 felipe.kloppel@hotmail.com
Vinicius Luiz Maragno Rausch 10102061 vrausch@gmail.com
Leandro Wolpert dos Santos 09125019 leandro_wolpert@hotmail.com
Thiago Silva Duarte 09125046 thiagos_duarte@hotmail.com
Mariana Martins Almeida 09125027 marizinha_martins@yahoo.com.br
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