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Hoje, aos 25 de abril de 2012, realizada na Sala dos Conselhos do CSE contando com a 

presença dos acadêmicos Alexandre Portes, Augusto Moura, Bárbara Rocha, Bruna 

Bruscato, Carolina Nascimento, Caroline Lopes, Fernando Schneider, Gabriela Borba, 

Lucas Rovaris, Mariana Martins, Marina Bordignon, Marina Willrich e Tatiana Goulart, 

A reunião se inicia com os repasses financeiros, e não há nenhum a ser feito. Lucas 

informa que as atas de posse estão registradas, restando apenas o encaminhamento 

dessas para o banco. Seguindo para o ponto da SEMANARI, a Secretaria Acadêmica 

informa que se reuniu, e além das ideias já vistas, pensaram em outra. Os temas já 

propostos anteriormente eram: BRICS; Centenário do Rio Branco; Novos Atores nas 

Relações Internacionais; e o tema proposto por eles, Meio Ambiente e Relações Sul-

Sul. Decide-se que o último é um assunto mais abrangente, se comparado aos outros, e é 

unanimemente aprovado como tema da SEMANARI. Mariana sugere que sejam criadas 

duas comissões organizadoras, uma para o Ciclo de Carreiras, e outra para a 

SEMANARI (que deve ser maior). As reuniões para a SEMANARI serão realizadas às 

terças-feiras, às 13h00min. Contudo, devido ao feriado dessa semana, a primeira será 

realizada na quarta-feira, às 12h30min (02/05). O Ciclo de Carreiras será encabeçado 

por Gabriela e Marina Bordignon, que ficaram responsáveis por procurar outros 

membros para a comissão. Quanto ao Debate sobre o Conselho de Segurança e das Ilhas 

Malvinas, Augusto informa que, na reunião da Secretaria Acadêmica, foi discutido que 

será primeiro realizado o debato sobre o Conselho de Segurança, por já termos os 

nomes alocados (professoras Graciela e Karine). No entanto, há um problema com 

horários, e Marina Willrich irá confirmar uma nova data possível para ambas 

professoras. O debate sobre o Conselho de Segurança será em junho, e o das Ilhas 

Malvinas será em agosto, na recepção dos calouros do segundo semestre. A respeito do, 

Rio+20, será realizada uma reunião amanhã (26/04). Seguinto para o ponto da 

Newsletter, decide-se focar em textos breves, totalizando um pouco mais de uma 

página. O modelo apresentado por Isabel foi aceito. Em relação ao Camping, Caroline 

informa sobre o decorrer do evento, a ocorrência de alguns problemas em relação à 

segurança. Mas ressaltou que os calouros se divertiram, e que o C3 já está pensando no 

camping do semestre que vem. Também informa que estão pensando em realizar um 

evento em conjunto das atléticas dos cursos. Quanto ao CARIversário (Aniversário do 

CARI, dia 4 de junho), Caroline irá conversar com Laís Smeha para fecharmos o 

Midnight Snooker Bar, e realizarmos uma celebração para os alunos do curso. 

Tentaremos efetuar a reserva para o dia 02/06 (sábado), mas caso não seja possível, 

realizaremos na segunda-feira, dia 04/06. Marina Willrich informa, então, que um dos 

membros do CALE conversou com ela, dizendo que eles irão se retirar da sala de 

monitoria, e gostariam de marcar um encontro com o CARI para esclarecer alguns 

pontos pendentes. Lucas Rovaris irá sugerir que a reunião seja realizada na sexta-feira, 

dia 27/04, às 12h00min. 

Sem mais. 

Florianópolis, 25 de abril de 2012. 

_______________________ 

Fernando Henrique Schneider 

Secretário Geral 

 

 


