
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA NÚMERO 014.2012 

 

Hoje, aos 13 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, Caroline Lopes, Fernanda Garcia, Gabriela Borba, Lucas Rovaris, Luiz 

Espíndola, Mariana Martins, Marina Bordignon, Marina Willrich, Tatiana Goulart, 

Venâncio Chagas e Vítor Magalhães. A reunião inicia com informes e repasses sobre a 

ida ao Rio+20. Marina Willrich informa que o número de pessoas que confirmaram, 

assinaram o termo de compromisso e pagaram o hostel foi menor que o levantamento 

feito pelas listas passadas em sala. Assim sendo, cancelaremos um dos ônibus que 

havíamos pedido. Marina informa também que o ônibus sairá terça-feira (19 de junho) 

às 12h do Centro de Eventos. No ônibus, há frigobar e água. Não pode levar bebida 

alcoólica, não é leito, é executivo.  Precisamos ainda resolver a pendência do transporte 

hostel-evento. Marina aproveitará a ida à PRAE do cancelamento de um ônibus para 

exigir o transporte hostel-evento, que e obrigatório. Deveremos sair de lá sábado à noite, 

pois o ônibus deve estar aqui domingo às 20h. O preço não se reduzirá, pois chegaremos 

antes do check-in e sairemos depois do check-out, o que compensa a noite a menos. 

Augusto avisa que o hostel pediu que o pagamento seja ser feito na chegada. Marina 

enviará um email de procedimentos, informando tudo sobre o evento. A respeito dos 

certificados da palestra com a professora Geisa,Vítor sugere que seja contatada a 

coordenação para adicionar 2h a mais na matrícula dos presentes. Marina enviará a lista 

à coordenação para pedir que adicionem estas 2h aula. A respeito da festa de 

encerramento, Bruna informa que o dia 08, que havia sido o único disponível no confia 

e votado na reunião passada, é inviável pois o pessoal já teria viajado no fim do 

semestre. Fala-se em fazer no dia 30, no mesmo dia do evento filantrópico, em parceria 

com a Atlética, dividindo o CARI entre a organização da festa e a atividade filantrópica. 

Mariana fará uma arte divulgando a atividade e a arrecadação financeira e de materiais 

para a doação no dia da atividade filantrópica. Alexandre fará o cartaz hoje a noite para 

divulgar amanhã. Discute-se a respeito da possibilidade de realizar a festa de 

encerramento juntamente com a Atlética. Pela falta de local e data, a melhor opção será, 

de fato, fazer uma festa conjunta. Serão conversados os detalhes com os organizadores 

da Atlética. Outro ponto, que não estava na pauta, mas foi inserido ao findar da reunião, 

diz respeito a uma verba da professora Karine de Souza Silva, relacionada com seus 

trabalhos desenvolvidos pela União Europeia. Marina Bordignon informa a respeito da 

conversa que a professora teve com ela e com Mariana. Vítor propõe que a utilização da 

verba seja feita integralmente com a Semana Acadêmica de RI. Marina Willrich 

intervém dizendo que o evento vai perder o foco, pela necessidade de se manter 

relacionada com a União Europeia. Fica combinado de que será concentrado o evento 

Seminário Jean Monnet (que já havia sido desenvolvido pela professora Karine) em um 

único dia.  

Sem mais. 

Florianópolis, 13 de junho de 2012. 

 

_______________________ 

Fernando Henrique Schneider 

Secretário Geral 

 

 

 


