
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA NÚMERO 03.2010 

Hoje aos 16 de março de 2010 foi realizada na sede do CARI contando com a presença dos 
membros do Centro Acadêmico: Felipe Kloppel Silva, Guilherme Carlos Costa, Luara Mayer, 
Lucas Rovaris, Lucas Brandão, Mariana Martins Almeida, Paula Prado, Renato Xavier e Thiago 
Duarte e contando também com a presença dos acadêmicos Antônio Schappo, Camila Batalha, 
Diana Branco, Luisa Kieling, Leandro Wolpert, e Raphael Costa. Iniciando a reunião com os 
devidos informes, foi dito a respeito da reunião de Colegiado que o prof. Helton comunicou que 
a decisão a respeito da aprovação do calendário do primeiro semestre de 2010 cabe a um 
representante de cada curso, ao coordenador de pós-graduação, aos coordenadores dos cursos e 
ao coordenador de extensão. A partir do calendário foi visto que nos dias 29 e 30 de junho não 
terá aula devido à apresentação de monografias, que o semestre encerra oficialmente no dia 7 de 
julho, entre outras datas de feriados que constam no calendário que foi aprovado pelo colegiado 
de departamento. Foi comunicado também que haverá abertura de oito vagas no departamento de 
economia, sendo quatro para Relações Internacionais e quatro para o curso de Economia. Ainda 
nos informes, a questão do PAD (alocação de professores nas disciplinas/cargas horárias) agora é 
online. Houve uma denúncia sobre menores de idade “consumindo álcool e sofrendo coerção” na 
gincana de recepção dos calouros do C6, cujos membros estão elaborando uma carta-resposta à 
denúncia. Foi feito um convite pelo DCE para uma reunião no dia 18/03 (quinta-feira) para 
debater a carta do movimento da Frente à Luta. Os ônibus para o ENERI estão fechados, com 
sobra de 5 lugares. Outro informe é que foi aprovada a troca das divisórias de todo o anexo que 
engloba todos os Centros Acadêmicos do C6. A posição defendida pelo CARI, definida na 
reunião (extra) de ontem foi que o que tiver relacionado a críticas ao REUNI o CARI não apoiará. 
O CARI será a favor das demais críticas, inclusive a da expansão sem qualidade, mas não contra 
a expansão em si. O material para a reforma do piso do CARI já está em mãos, falta apenas a 
mão-de-obra para a realização da obra, que o Thiago prontamente contatou o Dalton. Estamos no 
aguardo da resposta. Como deliberações tiveram-se a escolha do Felipe Kloppel como 
Representante do Colegiado de Curso e do Renato Xavier como seu vice. Decidiu-se também 
que as pautas serão enviadas pelo Bruno com o prazo máximo de domingo à noite, e as 
sugestões/alterações devem ser feitas até antes da reunião, que será toda terça como visto até 
agora. Foi aprovada pelos membros presentes na reunião a troca de um monitor LCD do CARI 
por dois sofás do CAAD. A respeito do CONERI (onde a partir de três idas a este evento o curso 
de RI conseguirá se federar na FENERI) decidiu-se que Felipe Kloppel e Bruno Magalhães serão 
os representantes do curso de RI da UFSC. 
 
Sem mais.  
 
Florianópolis, 16 de março de 2010. 
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