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Hoje aos 07 de Março de 2012 foi realizada na Sala dos Conselhos do CSE, contando 

com a presença dos acadêmicos: Alexandre Portes, Amanda Grubel, Anthônio 

Guimarães, Augusto Moura, Bernardo Todesco, Bruna Bruscato, Carolina Nascimento, 

Caroline Lopes, Felipe Kloppel, Fernando Schneider, Gabriela Borda, Isabel Bastos, 

Julia França, Lucas Rovaris, Luiz Espíndola, Marina Bordignon, Marina Willrich, 

Otávio Rodrigues, Stela Ayres, Gustavo Bodenmuller Tatiana Goulart, Thayani Costa, 

Venâncio Chagas e Vitor Magalhães. De início, Felipe Kloppel fala sobre a falta de 

atividade do CALE e questiona o fato de eles possuírem uma sala provisória e nós não. 

Decide-se que iremos mandar um ofício para o Armando a respeito do assunto. Marina 

levanta o ponto das camisetas e moletons. Decide-se colocar em votação numa enquete 

no RI-UFSC no Facebook, onde serão eleitas as duas cores mais votadas para os 

moletons. Quanto às camisetas, mudaremos o modelo para um parecido com a da 

Semana Acadêmica. Levantaremos também a opção de fazermos camisetas polo, e 

atenderemos à demanda. Em relação ao RIO+20, Marina Willrich repassa que entrou 

em contato com a organização e foi informada que nos inscreveríamos como sociedade 

civil e precisaríamos responder uma série de perguntas para identificar o nosso 

propósito e o que iríamos expor lá. Foi informada que teríamos acesso a diversos 

eventos paralelos que acontecerão simultaneamente, mas ainda não foram abertas as 

inscrições para eles. O CARI escolherá um desses eventos para participar, e fica a 

critério e responsabilidade individual dos alunos participar de outros eventos. Kloppel 

sugere que se combine com o EIRENÈ, grupo de estudos da professora Karine, para 

irem juntos para o Rio de Janeiro, já que eles estão planejando uma viagem para lá por 

volta da mesma data. Lucas Rovaris questiona se o fato de os participantes não estarem 

no RIO+20, e sim em eventos paralelos, não irá dispersá-los e desviá-los do real 

objetivo da viagem e se vale a pena organizar uma viagem com essa proporção. Em 

seguida, ele então repassa que o problema da matéria Negociação Internacional foi 

resolvido, e que abriu uma turma com 60 alunos. Nesse contexto, Teoria das Relações 

Internacionais I será lecionada pela professora Clarissa às terças-feiras e pela professora 

Graciela às quintas-feiras; a professora Karine estará afastada por um mês, e será 

substituída por um de seus bolsistas em Organizações Internacionais; em Introdução às 

Relações Internacionais, a Patrícia irá aproveitar para adiantar o conteúdo de sua 

matéria (Introdução à Economia) para depois ceder suas aulas para que a professora 

Karine recupere o tempo perdido; Economia Política Internacional será dada pelo 

professor Helton em um dos dias, e outro professor lecionará nos dias restante; Teoria 

Política continua sem professor, e um processo seletivo está sendo realizado. Quanto 

aos Happy Hours, Vítor explica que surgiu a ideia de fazermos um Happy Hour no 

CFH, ou abordarmos o professor Ricardo e conversarmos sobre a possibilidade de 

realizarmos um Happy Hour no CSE. Optamos por fazer algo legal (que seja 

autorizado). Anthônio sugere esperarmos para ver o que acontecerá depois do HH que 

acontecerá hoje no CFH, se terá uma repercussão ruim, ou se não haverá problemas.  

Sobre a Mini Sepex, Rovaris repassa que a maior parte já está encaminhada, e que 

precisaremos de alguns representantes para servir água e realizar esses pequenos 

serviços. Marina Willrich informa que combinou com Mariana Martins de prepararem 

um material de apresentação para ser utilizado durante o evento.  

Sem mais. 

Florianópolis, 07 de março de 2012. 
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