
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA NÚMERO 012.2012 

 

Hoje, aos 30 de maio de 2012, realizada na Sala Multiuso do CSE contando com a 

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

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

Lucas Rovaris, Luiz Espíndola, Mariana Martins, Marina Willrich, Rafael Lima e Vítor 

Magalhães. A reunião inicia-se com a discussão do ponto de pauta Rio+20. É informado 

que Marina irá confirmar os nomes hoje, pois ela está com as listas. É definido que, se 

até a próxima semana, não tivermos obtido um feedback do pedido do ônibus perante a 

PRAE, a viagem será inviável. Após a ida à PRAE hoje pela tarde, a reserva do hostel 

será confirmada. Em seguida, foi discutido o segundo ponto de pauta, qual seja o PAD. 

Diversas sugestões formaram uma discussão, como um feedback positivo do professor 

Pedro Vieira pelos alunos. A respeito do professor Ricardo Stersi, levantaram-se 

problemas de didática, como a ausência de textos e carência de fontes. É levantado, 

sobre o professor Valdir, o descumprimento da ementa e do horário de aula. É 

informado, em seguida, que Marina Bordignon compareceu a reunião de Colegiado. A 

respeito dos Debates, as professoras Juliana Lyra e Clarissa Dri aceitaram o convite, e 

será realizado no dia 13 ou 14 de junho. Sobre o debate das Malvinas (segundo 

semestre), Marina Willrich reservará o auditório para a primeira semana de aula do 

segundo semestre. Sobre a Greve, é falado que sexta-feira será decidido se os 

professores e/ou servidores da UFSC irão aderir ou não. A respeito da Atividade 

Filantrópica, está confirmado o dia 30 de junho, no Asilo Irmão Joaquim (Centro), 

conforme agendado por Mariana Martins. É deliberado que: o CARI apoiará a 

Campanha de Doação de Sangue, liderada pela Semana DH;  o CARI não assinará a 

carta enviada pelo CAAD, em meio eletrônico; e que a Festa de Encerramento será no 

dia 07 de julho, no CONFIA. Por fim, tratou-se, a respeito do CONERI, que a pauta foi 

o próximo ENERI e questões relativas à Secretaria Geral da FENERI, que foi reeleita. 

Sem mais. 

Florianópolis, 30 de maio de 2012. 

 

_______________________ 

Fernando Henrique Schneider 

Secretário Geral 

 


