
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA NÚMERO 007.2012 

 

Hoje, aos 18 de abril de 2012, realizada na Sala dos Conselhos do CSE contando com a 

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

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

Borba, Isabel Bastos, Lucas Rovaris, Mariana Martins, Marina Willrich, Otávio 

Rodrigues, Thayani Costa e Vítor Magalhães. A reunião inicia-se com repasses 

financeiros, conforme sugerido pelo tesoureiro Otávio. Quanto à Secretaria Geral da 

FENERI, Felipe informa sobre o funcionamento e função da FENERI, conforme o e-

mail enviado. Também informa que enviará um e-mail para o RI UFSC procurando 

outros interessados em participar. Diz que as inscrições para o ENEJ estão abertas, e 

que há a necessidade de mão de obra para ajudar no evento. Haverá um estande para 

expor o curso, e seria interessante alguém da Diretoria do CARI estar presente, 

representando. Seguindo para o próximo ponto, faz-se um breve repasse sobre o SiEM, 

e como esse procedeu no fim de semana. Dando continuidade ao ponto dos moletons, 

decidimos sobre qual material será utilizado, e a qualidade deles. Foi aprovado, por 

unanimidade, que utilizaremos o material de melhor qualidade, que custa R$60,00, sem 

fins lucrativos. Quantos às polos, também serão vendidas pelo preço de custo, R$30,00. 

As camisetas, por sua vez, serão vendidas por R$15,00. Em relação ao espaço físico, 

Lucas informa que conseguimos a chave para a sala de apoio (104) do primeiro andar 

do CSE. Dentro de uma semana, levaremos os nossos móveis, que estão no 

almoxarifado da UFSC, para essa sala. Discute-se sobre o que será colocado lá dentro, e 

se a usaremos como um depósito apenas, ou se será um espaço de convivência. Marina 

sugere que usemos a sala de apoio como depósito, guardando nossos objetos. Móveis 

como o sofá e a mesa de centro poderiam ficar na sala comunitária. Lucas sugere como 

encaminhamento que levemos os armários para a sala de apoio, o resto será decidido 

posteriormente. Marina informa que levará a discussão sobre o espaço físico na reunião 

de amanhã, às 10h30, com a Direção, e ver o que pode ser feito. Caso a situação 

continue da forma que está, discutiremos a possibilidade de tomarmos medidas 

jurídicas. Vítor pesquisará quais ações jurídicas podem ser tomadas, e Marina irá ao 

EMAJ. Sobre o camping, Caroline pede que seja preenchida a tabela de organização, 

enviada por e-mail, e se aloquem as pessoas que trabalharão, juntamente com os 

horários. Tatiana informa, sobre os cartazes da ausência de nossa sala de monitoria, que 

o senhor do balcão de informações do CSE informou que o professor Ricardo gostaria 

que os cartazes fossem retirados. Marina disse que amanhã na reunião com a Direção 

repassará e discutirá o fato. Sobre as ações filantrópicas, Mariana informa que está 

aguardando resposta do presidente do Emaús. Carolina informa que a Semana de 

Direitos Humanos realizará ações como essa, e há o interesse de juntar-se ao CARI para 

realizá-las. Acerca da SEMANARI, Mariana repassa os temas que foram sugeridos para 

serem abordados. Foram feitas três propostas: BRICS, Centenário do Rio Branco e uma 

sugerindo uma abordagem mais prática da atuação do profissional de Relações 

Internacionais. Mariana sugere que essa abordagem prática seja colocada através da 

realização de um Ciclo de Carreiras, e temas acadêmicos sejam tratados na semana 

acadêmica, separadamente. Carolina sugere que os dois podem ser abordados na mesma 

semana, paralelamente. Vítor levanta o ponto de que se fizermos dois eventos 

separados, não teríamos verba para realizar um ciclo acadêmico de qualidade, mas se 

esse estivesse dentro da programação da semana acadêmica, teríamos condições de 

oferecer algo melhor. Delibara-se que a Secretaria Acadêmica irá se reunir, para até 

segunda-feira que vem seja sugerido por eles um dos possíveis temas. Quarta-feira que 

vem será decidido o tema oficial, durante a reunião do CARI. Foi deliberado, assim, que 



o Ciclo de Carreiras será realizado separadamente da SEMANARI, para atender as 

demandas dos alunos. 

Sem mais. 

Florianópolis, 18 de abril de 2012. 

 

_______________________ 

Fernando Henrique Schneider 

Secretário Geral 

 


