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Hoje aos 29 de novembro de 2011 foi realizada na sede do CARI contando com a 

presença dos acadêmicos: Alexandre Portes, Arianne Kern, Augusto Moura, Bárbara 

Rocha, Bernardo Todesco, Bruna Bruscatto, Carolina Nascimento, Caroline Lopes, 

Fernando Schneider, Gabriela Borba, Guilherme Costa, Isabel Bastos, Joice Petry, 

Karen Vitto, Luan Vieira, Lucas Rovaris, Luiz Espíndola, Mariana Martins, Marina 

Willrich, Otávio Rodrigues, Rafael Lima, Tatiana Goulart, Thayani Costa, Venâncio 

Chagas e Vítor Magalhães. De início Rafael Lima repassa que conversou com a 

professora Patrícia a respeito da possibilidade de ela ministrar Economia Politica 

Internacional para a sétima fase, e a resposta dada por ela é de que não fará uma 

alteração curricular e manterá as coisas como estão. Haverá 4 substitutos e a professora 

Patrícia ministrará Economia Política e Macro. Rafael, em seguida, informa que 

preparou uma carta sobre como trazer a atenção dos candidatos a reitor para as nossas 

necessidades, esperando que eles a respondam para disponibiliza-la no e-mail [RI 

UFSC]. Ele questiona se devemos ou não fazer isso, e se há tempo suficiente. A maioria 

decide que vale a pena tentar. Rafael lê a carta. Após a leitura, discute-se acerca do 

conteúdo. Vítor Magalhães faz algumas sugestões a respeito da forma como os pedidos 

são expressos na carta. Algumas alterações foram feitas. Lucas Rovaris então pede para 

que Joice Petry, uma representante da AIESEC, fale sobre o ponto de pauta referente à 

organização. Ela apresenta-se e faz uma breve explicação sobre o que é AIESEC. É 

aberto um espaço para que os presentes falem sobre o que sabem da organização. 

Arianne Kern, que estava auxiliando Joice na divulgação, fala sobre a AIESEC e seu 

histórico. Após isso, Joice apresenta seu projeto, que iniciaria em março de 2012, para 

os presentes e pede o apoio do CARI. Lucas então sugere que uma reunião seja feita 

entre a Tesouraria e a Secretaria Acadêmica a respeito do assunto. Joice apresenta os 

custos do projeto (R$480,00) e outras taxas de transporte, hospedagem e alimentação. A 

ideia é levar o projeto ao C6 e expandi-lo para dividir os custos. Vítor sugere que seja 

feita uma reunião específica para que a proposta seja melhor absorvida e discutida. Em 

seguida, Venâncio Chagas levanta um ponto de pauta, qual seja o da organização e 

estruturação do financeiro do CARI, lembrando que gastos foram feitos, e não estão 

sendo registrados. Marina Willrich inicia a discussão a respeito das reuniões do ENERI 

serem feitas no CARI. Fica decidido que será feita uma recomendação pelo [RI UFSC] 

de que sejam priorizadas reuniões em outras salas do CSE, mas que não serão proibidas 

reuniões no CARI. Bárbara levanta o ponto do horário das reuniões do CARI. No 

período de matrículas, decidiremos o melhor dia para a execução dessas reuniões no 

período do semestre que vem. Marina levanta o ponto de pauta da parceria entre CARI e 

ENERI para a realização de uma festa de grande porte no primeiro semestre de 2012. 

Bárbara Rocha ressalta que o modo como as festas têm sido organizadas ultimamente 

pela Comissão de Eventos do ENERI minimiza o lucro obtido, e sugere que seja feita 

uma festa independente de casas noturnas para que o lucro seja todo aproveitado. 

Marina então sugere uma reunião entre as duas comissões de eventos – do ENERI e do 

CARI - para discutir isso. Marina aborda outro ponto de pauta, a respeito da comissão 

de regimento interno. Lucas apresenta sua ideia para a comissão, composta por 

membros da diretoria, e imprescindivelmente alguém da tesouraria. A comissão deverá 

redigir o regimento. Reunindo-se o tempo necessário até que o documento fique pronto. 

Representando a Secretaria de Eventos estará o Luan Vieira, a Secretaria Acadêmica, 

Carolina Nascimento, da Secretaria Geral todos estarão presentes, Secretaria 

Administrativa, Tatiana Goulart, toda a Tesouraria e Marina Willrich, vice-presidente. 

Marina anuncia os posicionamentos estabelecidos para as representações no CEB, PAD 



e os Colegidados de Curso e Departamento. Respectivamente, estão: Fernando 

Schneider (Titular), Isabel Bastos (Suplente); Rafael lima; Vítor Magalhães (Titular), 

Bernardo Todesco (Suplente); Alexandre Portes e Marina Bordignon (Titulares), 

Augusto Moura e Carolina Nascimento (Suplentes). O último ponto de pauta é 

levantado, a respeito da festa de encerramento. Luan fala que será realizada no Anexo 

do CSE, dia 09/12. Bruna Bruscato e Caroline Lopes falam a respeito dos preços das 

bebidas que serão compradas. Otávio Rodrigues oferece as cervejas que sobraram da 

última festa organizada pela Atlética. Vítor fala que a acadêmica Laís Smeha pediu para 

que a divulgação da festa de encerramento seja somente depois da festa pré ENERI, no 

Mustafá. O valor da festa de encerramento será de R$15,00. Fica decidido que Fernando 

Schneider fará o cartaz de divulgação, que será divulgado apenas após a festa pré 

ENERI. Lucas, então, passa o aviso de que o anexo será derrubado em março, portanto 

a divulgação deve focar nesse ponto. 

Sem mais. 

 

Florianópolis, 29 de novembro de 2011. 

 

 

 

__________________________ 

Fernando Henrique Schneider 

Secretário Geral 

 

 

 

 


