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Hoje aos 04 de abril de 2012 foi realizada na Sala dos Conselhos do CSE, contando com 

a presença dos acadêmicos Alexandre Portes, Augusto Moura, Bernardo Todesco, 

Fernando Schneider, Gabriela Borba, Guilherme Costa, Luiz Espindola, Lucas Rovaris, 

Marina Bordignon, Marina Willrich, Tatiana Goulart, Thayani Costa e Vítor Magalhães. 

Marina Bordignon inicia informando a respeito dos livros da Biblioteca Universitária, a 

comissão formada para tratar do assunto conversou com a professora Graciela, que 

explicou como deverão proceder. Após a primeira reunião ser feita para verificar quais 

livros faltam, estes serão catalogados e em seguida comprados. Os livros que já 

possuíamos foram levados para a Biblioteca Universitária. Quanto aos DVDs da 

conferências do Itamaraty que estavam sobrando, alguns exemplares foram deixados na 

biblioteca, e outras cópias (uma de cada tipo) ficarão com o CARI. O que sobrar será 

distribuído entre alunos interessados em possuí-los, após realizada uma pesquisa de 

quem serão estes. A respeito do CRT, Marina Willrich informa que foi pega a folha 

informando os representantes eleitos da sexta fase e quanto as demais fases tudo 

encontra-se encaminhado. Sobre a Gincana da Recepção Integrada, Tatiana faz um 

repasse de como tudo ocorreu, eventuais problemas e comentários. A respeito dos 

moletons, discute-se a respeito dos melhores orçamentos encontrados por Gabriela 

Borba. Quanto aos itens mais caros, como polos e moletons, serão feitas quantidades 

específicas para os interessados, e as camisetas serão pedidas em maior quantidade para 

venda posterior. Bernardo sugere que seja passada uma lista todo semestre para preparar 

uma nova leva de moletons e polos para novos membros do curso. Alexandre nos 

lembra de que precisamos começar a pensar em nossa semana acadêmica, já que nesse 

primeiro semestre estaremos bem ocupados e não poderemos deixar para depois. 

Discute-se a possível data para o evento, e que não se choque com a Semana de Direitos 

Humanos. Decide-se realizá-la na semana de 17 a 21 de setembro, ou em data próxima. 

Tatiana levanta uma breve discussão a respeito dos projetores que apresentavam 

problemas em algumas salas de aula, e informa que alguns já foram consertados ou 

instalados. Sobre a Newsletter, decide-se passá-la pela Diretoria do CARI para que seja 

avaliada, para em seguida repassá-la para o restante do curso. A respeito da sala de 

monitoria, Lucas informa que o CALE não pretende deixá-la, e pretendem fazer uma 

forma de protesto à situação. Marina Willrich e Lucas informam sobre a ideia de 

fazermos um contador em um cartaz, informando há quantos dias estamos sem sala de 

monitoria. A cada dia que se passasse, aumentaríamos o número do contador. Além 

disso, em uma outra folha, estaria constando quantas vezes as pessoas procuraram a sala 

monitoria mas não conseguiram ser atendidos. Guilherme Costa sugere que esse 

contador mostre que a situação engloba não apenas o curso, mas também os 

departamentos responsáveis. Vítor diz, então, que estamos há mais de um mês tentando 

resolver a situação de forma pacífica, e que não estamos obtendo grandes resultados. 

Sugere que busquemos uma postura mais enérgica, através de campanhas e pressão, 

expondo a situação ao público. Delibera-se conversar com o Diretor de Departamento 

Armando de Melo Lisboa. 

Sem mais. 

Florianópolis, 04 de abril de 2012. 
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