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Hoje aos 20 de março de 2012 foi realizada na sala 102 do CSE contando com a 

presença dos acadêmicos Augusto Moura, Alexandre Portes, Bruna Bruscato, Carolina 

Nascimento, Fernando Schneider, Gabriela Borba, Isabel Bastos, Lucas Rovaris, Otávio 

Rodrigues, Mariana Martins, Marina Bordignon, Marina Willrich, Tatiana Goulart, 

Vítor Magalhães. Sobre a carta ao acadêmico Filipe Flores, discutida em última reunião, 

decidimos que o modelo aprovado por e-mail será enviado por e-mail e também 

pessoalmente. Lucas Rovaris assumiu essa responsabilidade. Sobre o colegiado de 

Departamento, Lucas Rovaris sugere que os quatro representantes compareçam à 

reunião de hoje. Quanto à sala de monitoria, Lucas sugere que peçamos um ponto de 

pauta sobre esse assunto na reunião de hoje, e não apenas um informe. Vítor levanta a 

possibilidade de dividirmos a sala de monitoria com o CALE, mas fica claro que eles 

não possuem mais o direito de estar na sala, pois nos foi garantida a saída deles na 

segunda-feira, dia 18. Vítor em seguida questiona o que faremos caso o CALE não se 

retire da sala até que comecem as monitorias, e que precisamos levar essa questão até o 

prof. Armando. É decidido que o CARI irá reivindicar a sala de monitoria, pois suas 

atividades estão prestes a ocorrer. Quanto à reunião sobre o espaço físico, que será 

realizada hoje, Lucas pede que representantes da secretaria administrativa do CARI o 

acompanhem. Fica decidido que a princípio Tatiana Goulart irá, caso Luiz Gustavo não 

possa.  Sobre a utilização do mini-auditório, Marina Willrich e Lucas repassam que 

haverá uma série de regras para sua utilização, através de uma comissão, para mudar a 

política de bloqueio do seu uso. Rafael Lima diz que estamos numa época inadequada 

para ter esse tipo de discussão, já que o semestre já iniciou e o Centro carece de espaço 

físico. Vítor informa que o professor Armando irá liberar o mini-auditório para filmes e 

atividades do gênero, das quais os professores tenham extrema necessidade, mas não 

para eventos aleatórios e constantes. Lucas lembra que já tomamos um passo 

importante, apesar de pequeno, vendo que a reutilização do mini-auditório está sendo 

considerada. Quanto aos moletons, Gabriela repassa que não conseguiu contatar 

nenhuma empresa para obter o orçamento. Discute-se a respeito de novos possíveis 

contatos para outra tentativa. Marina Willrich e Gabriela farão uma busca em Blumenau 

e Brusque também. Decide-se colocar um prazo, qual seja o de até a próxima reunião 

termos o orçamento em mãos. Sobre as eleições do CRT, as salas que ainda não tiverem 

seus representantes eleitos, irão decidir datas para estas se realizarem. Lucas lembra que 

temos até a próxima semana para estar com isso pronto. Em seguida, Lucas repassa que 

recebeu um e-mail pedindo para que os e-mails da Diretoria do CARI sejam repassados 

com mais transparência, e não exclusivamente entre os membros da diretoria. Após uma 

longa discussão, decidimos que todas as informações pertinentes aos outros membros 

do CARI já estão disponíveis online, além de que as reuniões da diretoria são abertas 

para todos os membros. Decidimos enviar em anexo à pauta semanal a ata da última 

reunião. A respeito da festa do CARI que seria realizada neste semestre, levantou-se a 

possibilidade de choque entre festas do CARI e ENERI. Marina Bordignon informa que 

serão realizadas duas festas do ENERI, e teremos que conversar para evitar esse choque. 

Foi decidido que conversaremos pessoalmente para evitar que um dos lados seja 

prejudicado.  

Sem mais. 

Florianópolis, 20 de março de 2012. 

_______________________ 

Fernando Henrique Schneider 

Secretário Geral 


