
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA NÚMERO 05.2010 

Hoje aos 30 de março de 2010 foi realizada na sede do CARI contando com a presença dos 
membros do Centro Acadêmico: Bruno Magalhães, 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 Leandro Wolpert e Luiza Pimentel. 
Contando também com a presença de Arland Costa, presidente do CALE para dar um informe 
referente ao movimento Frente à Luta. Arland informou-nos que o DCE se desvinculou deste 
movimento, criando um movimento alternativo a este, estando assim mais próximos dos Centros 
Acadêmicos. Arland em seguida nos convidou para passarmos em sala, juntamente ao DCE, para 
discutir a respeito dos problemas do nosso e dos demais cursos. Leandro proclamou-se, dizendo 
que assim, com a desvinculação do DCE poderá ser defendido e posto em foco não o combate ao 
REUNI, mas sim a correta implementação de recursos e informou depois que quarta-feira, dia 31 
de março, haverá uma reunião às 17h30min para discutir essa “nova posição” que o DCE 
assumiu. Na próxima quinta-feira haverá uma assembléia estudantil. Nos dias 08 e 09 de abril 
haverá o curso de capacitação do Portal CAPES pela manhã e noite. Paula informou que o preço 
por metro quadrado da reforma do piso do CARI ficou orçado em R$ 6,00. Festa do C6 a Bordo: 
CALE e CALISS estão fora da organização. Prof. Helton aceitou a idéia de prosseguir com o 
CINERI, mas tem que terminar a programação feita ano passado para a terceira fase deste ano. O 
ônibus do ENERI está quase fechado. Haverá uma reunião com o Prof. Jaime quinta-feira (01 de 
abril) para discutir a Semana Acadêmica. Renato demonstrou interesse em marcar outra reunião 
com o Prof. Jaime para podermos levantar a questão do planejamento das atividades do semestre. 
Como deliberações tiveram-se: haverá uma reunião amanhã (quarta-feira dia 31 de março) para 
discutir dois pontos: a respeito da Reunião do Colegiado e qual será a posição do CARI em 
resposta à carta do C6 (que demonstra as opiniões dos seis Centros Acadêmicos sobre as 
reivindicações do movimento Frente à Luta). Thiago passará na sala dos calouros para avisar que 
amanhã haverá a votação para representante do CRT deles. O DCE transferiu sua passagem nas 
salas (que seria hoje) para amanhã, para dar tempo dos demais membros do CARI lerem a carta-
proposta e poderem estar cientes do que o DCE estará avisando. Para o HH de RI serão 
compradas 700 caixas de Sol. Foi deliberado como prazo máximo a semana que vem para o 
envio de opções de camisetas do curso de RI. Houve consenso na aceitação de Eliza Malucelli 
Herger como Secretária Administrativa, sendo assim esta secretaria está completa. Luara Mayer 
não ficará mais como suplente no Conselho da Unidade, tendo Lucas Rovaris assumido o cargo.  
 
Sem mais.  
 
Florianópolis, 30 de março de 2010. 
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