
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA NÚMERO 010.2012 

Hoje, aos 08 de maio de 2012, realizada na Sala 111 do CSE, contando com a presença 

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

Carolina Nascimento, Caroline Lopes, Fagner Silva, Fernando Schneider, Gabriela 

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

Bordignon, Tatiana Goulart, Venâncio Chagas e Vítor Magalhães. Antes do início da 

reunião foram adicionados pontos de pauta. Vítor adicionou o ponto de pauta a respeito 

da palestra com professora Geisa, que virá ao Mestrado; Marina Bordignon adicionou o 

ponto de pauta referente aos alunos que fazem outro curso e que querem validar suas 

disciplinas no curso de RI e Tatiana trouxe o ponto de pauta a respeito da criação de 

uma disciplina optativa de Direitos Humanos com a professora Danielle Annoni. A 

reunião inicia-se com um informe sobre  Newsletter. Isabel informa que a newsletter 

está pronta, e a enviará por e-mail para que seja avaliada. Venâncio pede os repasses 

financeiros. Lucas Rovaris diz que a conta será liberada essa semana e repassa 

documentos do CARI (atas de posse) para Venâncio. Marina Willrich informa sobre a 

sala de monitoria: a respeito da reunião com o CALE, na quinta passada, em que alguns 

pontos foram esclarecidos, houve uma discussão sutil acerca da sala de monitoria, e no 

dia seguinte eles se retiraram da sala. Eles propuseram escrevermos um documento, 

assinado pelos dois CAs, pedindo uma revitalização da sala de monitoria, com novos 

móveis e utensílios, já que os que temos agora estão deteriorados. A deliberação fica 

acerca de respondermos essa proposta. É decidido que o CARI agirá por conta própria. 

Lucas Rovaris sugere conversamos com o monitor, Guilherme Costa, e a professora 

Patrícia, da disciplina da monitoria, e listar as demandas da sala. Delibera-se que Lucas 

irá conversar com a professora Patrícia e com Guilherme. Marina Willrich informa 

sobre o Rio+20. Augusto repassa que começaram a ir atrás de alguns hostels. Lucas 

Rovaris diz que Karen, presidente do CAAD, está checando ônibus disponíveis para 

irem também. Estamos trabalhando com uma margem de 140 pessoas que irão 

comparecer ao evento. Nos questionamos quantos realmente irão. Amanhã às 

10h00min, Marina Willrich, Mariana e Lucas irão à PRAE para confirmar o pedido de 

ônibus. Marina Willrich informa que enviou um e-mail para o Itamaraty perguntando 

acerca da viabilidade do acesso aos eventos paralelos do Rio+20. Iremos esperar uma 

resposta completa do Itamaraty, confirmando como iremos conseguir o day pass para os 

eventos paralelos, e Marina irá enviar um e-mail para o RI UFSC informando como está 

a situação para os demais acadêmicos do curso. Sobre o debate, Carolina informa que 

conversou com a professora Karine, e essa disse que tem interesse em realizar o debate, 

mas a data proposta (dia 12/06 e 13/06) não é viável para ela. Iremos procurar outra data 

também compatível com as professoras Clarissa Dri e Juliana Lyra. Lucas Rovaris irá 

conversar com Clarissa, e Gabriela com a Juliana. Sobre o CARIversário, Caroline 

falará com a acadêmica Laís Smeha para conversar com o responsável pelo Snooker Bar 

Midnight (por possuírem contato) e ver se é possível realizarmos a festa lá, já que não 

conseguimos conversar até o momento. A respeito da Festa Julina, foi votada a data 

para a realização do evento. As opções foram: dia 30/06 (seis votos); 07/07 (oito votos). 

Caroline Lopes irá entrar em contato com o CONFIA e ver a disponibilidade dessas 

duas datas, dando preferência para a mais votada. Vítor informa sobre a conversa com a 

professora Graciela sobre a viabilidade da realização de uma palestra para 

aproveitarmos a presença da professora Geisa aqui na UFSC. Foi reservado o mini-

auditório para semana que vem (dia 17/05) às 18h30min, sobre um tema que será 

repassado hoje mesmo para ele. Caberá ao CARI a divulgação. Sobre as ementas, 

Marina Bordignon informa que o acadêmico Arthur Lawrence pediu para que fosse 

inserida na pauta da reunião de colegiado de departamento a questão sobre a validação 



de disciplinas da UDESC. Sobre a optativa da professora Annoni, Tatiana informa que 

há uma demanda por uma optativa de Direitos Humanos, mas não há um espaço físico 

no CSE para a sua realização. Iremos conversar, no começo do semestre que vem, com 

a professora Graciela e conversar a respeito da criação da disciplina optativa, já que só 

poderia ser realizada ano que vem. Sobre o debate das Ilhas Malvinas, Vítor informa 

que conversou com a professora Graciela, que informou que não conhece ninguém no 

meio acadêmico que defenda as Ilhas Falkland, pois a maioria defende as Ilhas 

Malvinas. Entretanto, a professora incentivou o convite ao embaixador do Reino Unido. 

Decidimos então pelo envio do convite. 

Sem mais. 

Florianópolis, 02 de maio de 2012. 

_______________________ 

Fernando Henrique Schneider 

Secretário Geral 


