
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA NÚMERO 009.2012 

 

Hoje, aos 02 de maio de 2012, realizada na Sala dos Conselhos do CSE contando com 

a presença dos acadêmicos Alexandre Portes, Anthônio Guimarães, Augusto Moura, 

Bárbara Rocha, Bruna Bruscato, Carolina Nascimento, Lucas Rovaris, Luiz Manarin, 

Luan Vieira, Mariana Martins, Marina Bordignon, Marina Willrich, Thayani Costa, 

Tatiana Goulart e Vítor Magalhães. A reunião se inicia com o ponto do CARIversário. 

Lucas sugere realizarmos um encontro no Snooker Bar Midnight, onde possamos 

conversar com os responsáveis, e checar a possibilidade de realizarmos  tanto a festa 

do CARI no estabelecimento, quanto a de encerramento da SEMANARI. Delibera-se 

que iremos nos encontrar às 20h00min no Midnight, nessa sexta-feira, dia 04/05. 

Quanto aos novos professores, Lucas sugere que seja escrita uma carta de boas-vindas 

para as professoras Clarissa e Juliana (empossadas semana passada). Marina Willrich 

informa, então, que a professora Graciela compareceu à reitoria com os professores 

Armando e Ricardo para conversar a respeito das outras vagas do curso. O acordado 

foi que o professor Paraná assinasse um documento da reitoria, comprometendo-se a 

nos fornecer as cinco vagas faltantes. Em relação ao Rio+20, delibera-se que Mariana 

irá à PRAE no dia 10/05, em busca do fornecimento do ônibus pois esta é a pendência 

até o momento. Marina Willrich se comprometeu a entrar em contato com a 

organização do Rio+20, para se inteirar a respeito dos eventos paralelos que iremos. 

Thayani, Augusto e Carolina entrarão em contato com os albergues para fornecer o 

número estimado de pessoas que irão hospedar-se através do CARI. Lucas também 

prontificou-se a procurar outros eventos paralelos. Carolina comenta sobre as reuniões 

abertas da ONU, que poderiam ser uma opção. Alexandre repassa o comunicado de 

Thayani, informando que o dia inicialmente programado para o CARIversário (02/06) 

cairia no dia do Linguicao da Automação, e devido ao grande número de graduandos 

de Relações Internacionais que comparecem ao evento, decide-se por adiar, então, a 

festa para segunda-feira, dia 04 de junho. Volta-se então para o Debate do Conselho 

de Segurança, e Marina Willrich informa que conversou com a professora Graciela, e 

esta informou que, devido a alguns compromissos pessoais, não poderia participar na 

data preestabelecida.  Marina informa também que devemos procurar outra 

alternativa, e sugere a nova professora, Juliana. Vítor sugere o embaixador Abelardo, 

do ERESC, que irá comparecer ao ENERI, e dará uma palestra sobre o tema. Marina 

Willrich fala que outra alternativa é adiantar o debate das Malvinas. Ela e Luan 

lembram que a ideia de um debate é ter-se pessoas com ideias diferentes, para que 

sejam contrastadas, o que não aconteceria caso fossem colocados o professor 

Abelardo e a professora Karine para debater. Marina Willrich reitera o convite para a 

professora Juliana, por ser uma boa opção. Delibera-se que o próximo passo é 

averiguar se a professora Karine estaria disponível para o debate. Discute-se acerca de 

nomes para o debate das Malvinas. Iela e os cursos de História e Direito são opções 

mencionadas. Tem-se como primeira opção conversar com a professora Karine e com 

a professora Juliana. Caso não seja possível comparecerem ao debate, adiantaríamos o 

debate das Malvinas para este semestre. Sobre a SEMANARI, foram definidas 

comissões, temas, cronograma de atividades, definição de cores para o logo (azul, 

cinza e branco), e a passagem em sala será realizada amanhã. Na reunião da próxima 

semana os demais voluntários serão alocados. A comissão acadêmica se reunirá na 

segunda-feira (07/05) para definir os subtemas, que serão mostrados na próxima 

reunião da SEMANARI, na terça-feira dia 08, às 13h. O último informe, dado por 

Lucas, é de que o CALE convidou-nos para uma reunião amanhã, no horário do 



almoço, para discutir a respeito da sala de monitoria. Eles estão esperando um 

documento do professor Ricardo para garantir que eles tenham um espaço.  

 

Sem mais. 

Florianópolis, 02 de maio de 2012. 
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Secretário Geral 

 


