
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA NÚMERO 011.2012 

 

Hoje, aos 16 de maio de 2012, realizada na Sala Multiuso do CSE contando com a presença 

dos acadêmicos Augusto Moura, Anthônio Guimarães, Bernardo Todesco, Caroline Lopes, 

Felipe Kloppel, Fernando Schneider, Gabriela Borba, Lucas Rovaris, Mariana Martins e 

Marina Willrich. A reunião se inicia com o stand de RI no ENERI. A respeito do espaço 

destinado aos projetos do CARI, Mariana levanta a escala para representar a SEMANARI. 

Marina responsabiliza-se em falar com Alexandre a respeito do banner do CARI para o 

stand e também enviará hoje à noite uma planilha para que seja preenchida a escala. O 

acadêmico Felipe Muller irá finalizar o cartaz da terceira SEMANARI. Delibera-se que 

Fernando Schneider, Bernardo Todesco e Lucas Rovaris farão o vídeo institucional do 

CARI para ser divulgado no stand do curso, onde preferencialmente ficaríamos nos 

intervalos entre as palestras. A respeito da Secretaria Geral da FENERI, caso não haja 

candidatura para sede do ENERI do ano que vem, a UFSC não se candidatará para chapa da 

FENERI, já que isso implicaria em termos que realizarmos outro ENERI na UFSC. Quanto 

ao CONERI, será realizado nos dias 24, 25, 26 de maio no CSE, concomitante ao ENERI e 

precisa-se de 3 pessoas para auxiliar no andamento (fazer as atas, representar o voto). Uma 

dessas pessoas deve ser obrigatoriamente do CARI, além de Lucas Rovaris, que irá presidir 

as reuniões. Felipe Kloppel informa, então, que a UFRGS entrou em contato com ele pra 

realizarmos a simulação da ONU em parceria com eles (UFRGSMUN), e é conversado 

sobre fazer um revezamento da simulação caso a parceria seja fechada. Lucas levanta o 

ponto sobre o debate do Conselho de Segurança e das Malvinas. Tatiana informa que as 

professoras convidadas aceitaram o convite, mas a professora Clarissa está com o horário 

mais limitado. Tentaremos encaixar esses horários com os da professora Karine, e caso não 

seja possível, realizaremos o debate com as professoras Clarissa e Juliana apenas. O 

acadêmico Vítor conversou com Lucas sobre as informações das Embaixadas da Argentina 

e da Inglaterra que ele reuniu, para convidarmos os embaixadores para dar as palestras. 

Delibera-se que Mariana e Lucas farão as cartas convites para esses, até o dia 31 de maio. A 

respeito do CARIversário, delibera-se que Fernando e Caroline entrarão em contato com o 

responsável pelo Midnight Snooker Bar essa semana. Marina fala sobre o Rio+20, e diz que 

não está conseguindo contatar a PRAE para resolver a questão do ônibus, que por conta da 

troca de reitoria a verba só poderia ser liberada após a posse. Lucas sugere que caso a 

situação continue assim, entremos em contato com a ouvidoria. Em relação aos hostels, 

Augusto informa que encontrou alguns lugares, mas os preços estão altos e oferecem 

poucos benefícios. Delibera-se que Mariana, Lucas e Marina entrarão em contato com 

Simone (na PRAE) novamente durante o restante dessa semana para resolver essa situação. 

Sugere-se para Augusto que procure hostels no centro. Quanto à Festa Julina, Caroline irá 

ligar até sexta-feira para reservar a sede do CONFIA. Sobre as atividades filantrópicas, 

Marina informa que a acadêmica Paula sugeriu realizarmos uma campanha de agasalhos. 

Sugere-se que participemos da campanha que já está sendo realizada pelo ENERI, em 

parceria na arrecadação e divulgação. Mariana informa seu contato no Emaús não a 

respondeu até hoje, então decidimos realizarmos uma ação por conta própria. Mariana irá 

entrar em contato com um asilo e um orfanato para checarmos as opções. Tatiana informa 

que Lucas pediu para que fosse realizada uma reunião da Secretaria Administrativa para que 

seja organizada uma limpeza da sala de apoio fornecida a nós. Lucas informa que não 

haverá reunião na semana que vem, por conta da realização do ENERI. 

Sem mais. 

Florianópolis, 16 de maio de 2012. 

_______________________ 

Fernando Henrique Schneider 

Secretário Geral 


