
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA NÚMERO 04.2010 

Hoje aos 24 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 Brandão, Lucas Rovaris, Mariana Martins Almeida, Paula Prado, Renato Xavier e Thiago 
Duarte e contando também com a presença dos acadêmicos Guilherme Bueno e Raphael Costa. 
Iniciou-se com informes de Felipe Kloppel a respeito do CONERI, dentre eles: duas viagens 
serão organizadas pela FENERI, uma para o Uruguai durante as férias de julho (ao longo de 15 
dias) e uma para Brasília nos meses de agosto ou setembro; o preço da carteirinha da STB 
FENERI é de R$ 13,00 e é feita no ENERI; está em discussão um projeto para a criação de um 
Fórum Brasileiro de RI. Em seguida, ainda nos informes, foram pautados assuntos pertinentes ao 
ENERI, tais como: a pré-candidatura do ENERI 2011 está entre UNAMA e FAAP; menores de 
18 anos não entram nas festas, e nas palestras só se estiverem previamente credenciados; as 
festas serão nos dias 08 e 09. A respeito da Cervejada do C6 foi informado que a venda foi de 
aproximadamente 1.400 pulseiras, tendo uma prévia de lucro de R$ 1.400,00 para cada CA. A 
última palestra do C6 (a ser realizada no dia 25/03) será às 10h da manhã e às 20h da noite e 
tratará sobre a resolução 17 (CUn). O resultado da votação para representante do CRT da 
segunda fase decidiu que Venâncio Chagas será o representante titular e Luciane Britos a 
representante suplente. Tal votação deve ser feita ainda na primeira e terceira fases. Felipe trará o 
carimbo do CARI essa semana para o CA. Renato informou que o auditório da Reitoria está 
disponível nos dias 30 de setembro e 1º de outubro para a realização da Semana Acadêmica. O 
Happy Hour de RI deverá realizar-se dentre uma das datas discutidas a seguir: 06, 07, 14 ou 15 
de abril. O site do CARI é: www.paginas.ufsc.br. O camping do C6 será realizado nos dias 10 e 
11 de abril. Como deliberações tiveram-se a escolha de ao invés do diretor da Revista Eletrônica 
tomar a decisão no que tange os casos omissos, caberá ao conselho fazer tal papel. Paula fará 
orçamentos a respeito da obra no piso do CARI, a qual será paga pelo próprio CA. Discutiu-se 
que posição o CARI tomará a respeito do assunto “Xerox” na reunião do C6 de hoje será a favor 
da abertura de um Xerox no CCJ. Guilherme Bueno se propôs a assumir o cargo de Secretário 
Administrativo (que foi desocupado devido à desistência de Maria Fernanda Nicolau e João 
Pedro Teixeira Annarumma). Tendo havido consenso entre os demais membros do CARI, ele 
ocupará o cargo a partir de agora. Será feito um contato com Eliza Malucelli Harger que havia 
demonstrado interesse em ocupar a outra vaga do cargo, para que a Secretaria Administrativa 
tenha suas duas vagas completas. Foi dedicido também que Guilherme Costa será o representante 
titular no Conselho da Unidade e Luara Mayer será a suplente. Para o Conselho de Departamento 
foi decidido que Thiago Duarte será o titular e Bruno Magalhães o suplente. Deliberou-se que 
após a troca de piso do CARI este não será mais usado como caixa nas festas e happy hours. 
Paula e Lucas Brandão falarão com Helton a respeito da continuidade do CINERI para este 
semestre. A assinatura de alguma revista para permanência no CARI será feita somente após a 
reforma no Anexo. Terá que ser decidido na próxima reunião os horários de abertura do CARI. 
Houve uma proposta de troca, 02 cadeiras (da cor azul, de plástico) por 01 mesa de escritório e 
foi aprovada a troca pelos membros presentes do CARI. A quantia de R$ 150,00 está com Rafael 
Lima, que é o responsável pela encomenda semanal de Xerox para a terceira fase, e será paga 
ainda esta semana. Por último, foi deliberado que haverá uma planilha de empréstimos para que 
a bola de futebol do CARI seja emprestada e devolvida (pela pessoa responsável) quando houver 
futebol organizado por membros do curso de RI. 
 
Sem mais.  

http://www.paginas.ufsc.br/�


Florianópolis, 24 de março de 2010 
 
 
______________________                                                                   ______________________ 
Bruno Valim Magalhães                                                                           Mariana Martins Almeida 
Secretário Geral                                                                                                        Secretária Geral      


