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Hoje, aos 11 de abril de 2012, realizada na Sala dos Conselhos do CSE contando com a 

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

Bruscato, Carolina Nascimento, Caroline Lopes, Felipe Kloppel, Fernando Schneider, 

Gabriela Borba, Lucas Rovaris, Mariana Martins, Marina Willrich, Priscila Gemelli, 

Thiago Duarte e Vítor Magalhães. Marina inicia a reunião falando sobre o SIEM, que 

será realizado no final de semana do dia 14 de abril, e sugere que um e-mail seja 

enviado ao RIUFSC, perguntando se alguém gostaria de participar ajudando em alguma 

delegação. Também informa que a respeito do espaço físico, será realizada uma reunião 

hoje às 16h00min para discutir como irão utilizar a nova sala, construída no primeiro 

andar do CSE, destinada aos Centros Acadêmicos. A respeito da disposição dos cinco 

Centros Acadêmicos nesta sala construída, foram discutidas algumas possibilidades, 

como a divisão da sala, se será divida em duas, onde uma metade seria ocupada pelo 

CARI, CAAD e CACIC, e a outra metade ficaria com CALE e CALISS. Felipe Kloppel 

sugere mostrarmos pouca preocupação, e até uma certa indiferença à uma possível 

divisão em relação à forma como isso será organizado, por uma questão política e para 

evitar conflitos. Levanta-se uma discussão sobre qual a posição deve ser tomada pelo 

CARI, se devemos propor alguma espécie de divisão ou se mostraremos indiferença a 

essa divisão. Bernardo levanta a questão de se não é válido sugerirmos que o espaço 

seja deixado aberto a todos, como um espaço comunitário para os Centros Acadêmicos. 

Mariana Martins sugere que durante a reunião, a representação do CARI ajuste sua 

postura conforme o decorrer das discussões, evitando posições conflituosas. Em 

continuidade à pauta, fala-se sobre o camping. É decidido que um informe será enviado 

por e-mail. Bruna levanta um ponto sobre as Ações Filantrópicas, e sugere que o CARI 

se junte ao ENERI para visitar lares de idosos, etc., para realizarmos uma ação de 

caridade. Felipe Kloppel informa, então, que na semana do ENERI e na semana 

seguinte, será realizada uma campanha do agasalho em conjunto com a RBS. Mariana 

sugere a possibilidade de o CARI juntar-se com o Emaús e realizar visitas de caridade, 

etc. A respeito da SEMANARI, Alexandre informa que os auditórios de outros centros 

(que seria utilizado para realizar a cerimônia de abertura) estão ocupados. Levanta-se 

uma discussão a respeito de como iremos proceder, e decide-se conversar com o IELA 

(que está com o auditório do CSE reservado para o possível dia da nossa abertura), e ver 

se é possível trocarmos a data com eles. Delibera-se que Lucas Rovaris irá tratar disso 

com o IELA, e caso não seja possível realizar a troca, iremos transferir a SEMANARI 

para os dias 2, 3, 4 e 5 de outubro. Vítor sugere que enviemos um e-mail para o RI 

UFSC pedindo sugestões de temas para a SEMANARI, e a partir disso selecionaríamos 

cinco para serem levados a votação. Sobre a FENERI, Felipe Kloppel informa que se 

candidatou para a Secretaria Geral desta instituição, e trouxe o assunto para ser 

debatido. Há uma breve discussão sobre a sua elegibilidade e se há outros interessados 

no CARI em participar. Serão alunos representando a UFSC na FENERI. Alguns 

membros da Diretoria informam que irão buscar mais informações acerca do assunto. 

Decide-se que os interessados entrarão em contato com Felipe Kloppel para formar a 

equipe representativa da UFSC, e terão de estar cientes e dispostos a aceitar o 

compromisso de dois anos que a FENERI exige. Sobre os moletons, decide-se que pela 

demora na organização destes, Gabriela terá autonomia para tomar as decisões finais, e 

nos apresentar uma proposta pronta com os modelos de moletons e camisetas, para 

votarmos e decidirmos. Quanto aos cartazes, Lucas informa que tiveram um custo de 

R$96,00, pagos por ele, e decide-se, por unanimidade, que o reembolso será feito pelo 

CARI. Felipe Kloppel informa que no ENERI será disponibilizado um estande para o 



curso, e sugere que preparemos um material para divulgar e tornar públicas as 

atividades desenvolvidas pelo CARI. Sobre a abertura do e-mail aos demais membros 

do CARI, será colocado como ponto de pauta para a próxima reunião semanal. 

Sem mais. 

Florianópolis, 11 de abril de 2012. 

 

_______________________ 

Fernando Henrique Schneider 

Secretário Geral 

 


