
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA NÚMERO 02.2010 

Hoje aos 09 de março de 2010 foi realizada na sede do CARI contando com a presença dos 
membros do Centro Acadêmico: Bruno Valim Magalhães, Felipe Kloppel Silva, Guilherme 
Carlos Costa, Luara Mayer, Mariana Martins Almeida, Renato Xavier e Thiago Duarte e 
contando também com a presença dos acadêmicos Guilherme Bueno, Leandro Wolpert, Michelly 
Geraldo e Raphael Costa. Inicialmente, foi informado que o balanço do happy hour do C6 ainda 
não foi fechado. Em relação à semana acadêmica ratificou-se que as reuniões serão feitas à parte. 
Leandro Wolpert nos informou que na reunião do CEB foi proposta uma reunião de todos os 
Centros Acadêmicos para reivindicar o crescimento de professores substitutos, as obras 
inacabadas do RU entre outros assuntos pertinentes a nós, graduandos. Sendo assim há 
necessidade de um posicionamento do CARI frente a estes assuntos. Houve a idéia de uma 
manifestação que reivindique o aumento da infra-estrutura para poder receber os cursos que 
estão sendo criados. Luara manifestou-se a respeito, defendendo que a pressão deve se 
concentrar na criação de infra-estrutura adequada. Renato defende a ideia de propor soluções 
para o problema, perguntando à realidade para buscar resolvê-lo. Thiago concorda que devemos 
nos informar da realidade do que está acontecendo. Leandro novamente repassa informações da 
reunião do CEB, as quais incluem o fato de que dentre os 46 Centros Acadêmicos apenas 18 
comparecerem à reunião do ano passado, e o CARI esteve presente. Ele apresenta então sua 
opinião a respeito da posição que o CARI deve tomar frente às reuniões do CEB, que consiste 
em ser a favor da criação dos cursos, desde que a infra-estrutura acompanhe e melhore. Thiago 
comunica então que já havia sido discutido no C6 que antes da criação de determinado curso 
deveria ser estabelecido um planejamento dos professores, de que centros eles vêm, para evitar 
que faltem professores ou que haja incompatibilidade de horários. Como último informe, 
Leandro comunicou que haverá uma palestra no mesmo dia desta reunião, às 18:30 no auditório 
do CSE, “A crise do capitalismo”. Como deliberações, viu-se necessário então que o CARI 
chegue num consenso a respeito de que posição o Leandro vai defender nas próximas reuniões 
do CEB, principalmente no que tange à criação de novos cursos. Também se decidiu que o 
Felipe será o responsável por fazer orçamentos para a viagem ao CONERI (19 de março, Niterói, 
RJ), onde o curso de RI da UFSC deve enviar dois representantes. Foi decidido ainda que as 
listas de e-mail do C6 e do CEB irão diretamente para o e-mail cariufsc@gmail.com e não mais 
para riufsc@gmail.com, deixando para este último (cujo contato é direto com os demais 
estudantes de RI) assuntos como estágios, informes da FIESC entre outros. 
 
Sem mais.  
 
Florianópolis, 09 de março de 2010. 
 
 
______________________                                                                   ______________________ 
Bruno Valim Magalhães                                                                           Mariana Martins Almeida 
Secretário Geral                                                                                                        Secretária Geral 
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