
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA NÚMERO 013.2012 

 

Hoje, aos 06 de junho de 2012, realizada na Sala dos Conselhos do CSE contando com 

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

Bruscato, Carolina Nascimento, Caroline Lopes, Felipe Kloppel, Fernando Schneider, 

Gabriela Borba, Isabel Bastos, Luan Vieira, Lucas Rovaris, Luiz Espíndola, Mariana 

Martins, Marina Willrich, Rafael Lima, Thayani Costa e Vítor Magalhães. A reunião 

inicia-se com repasses sobre o CARIversário, de como foi o evento e afins. Em seguida, 

iniciam-se os informes sobre o Rio+20. Marina Willrich informa que temos que decidir 

acerca da questão dos mestrandos, que está sendo discutida no email RI-UFSC. Será 

enviado um e-mail e uma postagem no facebook informando um prazo para a graduação 

pagar o hostel (o prazo será terça-feira). Após esse prazo, a primeira prioridade serão os 

mestrandos de RI e depois os demais alunos da UFSC que já entraram em contato com a 

Marina. Será enviado um email para os mestrandos avisando os prazos que eles devem 

cumprir, posteriormente. Por fim, se sobrarem vagas, as pessoas que já entraram em 

contato serão procuradas e avisadas. Discute-se a data de saída de Florianópolis e do 

Rio de Janeiro.  Estabelece-se um consenso que sairá daqui de Florianópolis às 12h do 

dia 19, e o retorno do Rio de Janeiro será bem cedo, para que a viagem se dê domingo 

durante o dia todo. Sobre a Festa de encerramento, Bruna entrou em contato e reservou 

o CONFIA para o dia 08 de julho, pois dia 07 já estava reservado. Ninguém se opôs. É 

informado também o valor do aluguel, R$ 350,00. Lucas Rovaris pede um evento no 

facebook para termos uma estimativa. O evento será feito algumas semanas antes. A 

respeito do PAD: Rafael Lima informa que conversou com a professora Graciela, que 

ficou de dar uma resposta do concurso que era para ter saído. Ela irá confirmar a 

situação. Em relação à disciplina de Formação Econômica do Brasil, ela disse que 

poderia ser o professor Pedro. Sobre as enquetes elaboradas pelo CARI no facebook, a 

professora Graciela disse que o professor Armando dará uma disciplina semestre que 

vem, e a professora Juliana Lyra dará uma disciplina sobre Democracia. Felipe Kloppel 

informa a respeito de alguns problemas na disciplina do professor Ricardo, e portanto 

ele procurou o CARI nesta reunião para informar que a turma dele (09.2) tem interesse 

em fazer um abaixo assinado, e pergunta se o CARI apoiaria. Felipe Kloppel conversou 

com a professora Graciela sobre a alocação dos professores, principalmente por conta 

do Mestrado.  Os professores Karine, Graciela, Mónica e Helton são citados. Discute-se 

acerca da licença da professora Graciela e nosso direito a um substituto. Rafael Lima 

informa a respeito das optativas do Curso de Economia. Ele também informa que as 

professoras querem saber se haverá apenas uma turma para a disciplina de Negociação 

Internacional, ou duas. Felipe Kloppel conta que fez sugestões a respeito da alocação, 

com foco na necessidade de variar o professor da Disciplina de Política Externa I e II, 

que ate então foram ministradas pela mesma professora. Discute-se novamente a 

alocação dos professores para os próximos semestres. A respeito do Debate com as 

professoras Clarissa e e Juliana, foi desconfirmado por conta do pedido da professora 

Clarissa, que demandou um maior tempo para se preparar. Gabriela Borba vai mandar 

um email para a professora Juliana cancelando. Sobre a Comissão de Recepção dos 

Alunos de Ensino Médio, Marina Bordignon, Mariana e Tatiana estão na comissão e 

estão mantendo contato comm a professora Graciela para visitarem o curso. Elas 

marcarão a visita para o mesmo dia da Mini Sepex de RI do segundo semestre. Sobre a 

Recepção Integrada, no começo de julho, os CAs vão se reunir para falar da recepção de 

2012.2, que provavelmente será mantida nos mesmo moldes. Vão incluir o evento das 

Atléticas. É definido que nas férias de julho vamos nos reunir para organizar a 

Recepção Interna: manteremos nos mesmos moldes, com ideias baseadas na foto oficial 



das primeiras 8 turmas do curso,  a realização do debate sobre as Malvinas e a Mini 

Sepex de RI. 

Sem mais. 

Florianópolis, 06 de junho de 2012. 

 

_______________________ 

Fernando Henrique Schneider 

Secretário Geral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sem mais. 

Florianópolis, 30 de maio de 2012. 

 

_______________________ 

Fernando Henrique Schneider 

Secretário Geral 

 


