
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA NÚMERO 06.2010 

Hoje aos 06 de abril 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 e Thiago Duarte e 
contando também com a presença dos acadêmicos Daniela Nobre, Caroline Lopes, Filipe Flores, 
Gustavo Ziemath, Leandro Wolpert, Marcos Vinicius Lopes, Taiana e Venâncio Chagas. A 
reunião iniciou com o informe de Camila Batalha, propondo o interesse do DAAG em realizar, 
juntamente ao C6, um evento de caráter interdisciplinar. Em seguida Luara comunicou, em 
relação ao Curso de Capacitação no Portal Capes, que entrou em contato com a responsável, 
Bernadete, e a mesma confirmará nos próximos dias se será possível a realização do curso na 
semana que vem (em virtude do ENERI estar acontecendo essa semana) bem como os horários 
que acontecerá. Leandro Wolpert nos manteve informados a respeito da última reunião do DCE, 
onde houve presença relevante de alunos de RI. Em relação ao ato de segunda-feira, a 
repercussão foi razoável, tendo em vista que foi ponto facultativo e o movimento na 
Universidade não era o de costume, inclusive na fila do RU. Durante o movimento, as caixas de 
som foram revezadas, tendo o DCE seu momento de expressão e a Frente à Luta o seu também. 
Porém, para Leandro, houve uma associação dos dois movimentos presentes, devido à 
semelhança tanto no discurso quanto nos panfletos. Outro informe foi que no dia oito de abril 
haverá, às 12h30min, uma Assembléia Geral para debate dos assuntos pertinentes ao movimento. 
Houve votação de representante de turma (CRT) na sala dos calouros, tendo ganhado a eleição 
Cecília Campos, que assumirá o cargo de titular, e Luiza será a suplente. Em relação ao 
Colegiado de Departamento, Thiago avisou que durante reunião do Colegiado foi informado que 
os concursos foram aprovados, e um ponto foi votado nesta mesma reunião, que diz respeito à 
disciplina de Formação Econômica do Brasil. Foi votado por Thiago que para esta disciplina 
haverá uma exigência na contratação, que é ser Doutor, e não Doutorando. Guilherme Costa 
informou que Tomás, do CALE, falou sobre um grupo de estudos sobre os problemas dos cursos, 
tendo uma “área” focada em RI. Eis a importância então de que alguém participe destas futuras 
discussões. Camila Batalha repassou a informação do representante da Vonpar que o pedido de 
cervejas pro HH deve ser feito no máximo dez dias antes. Leandro propôs a idéia de realizarmos 
assembléias gerais periodicamente, para manter os graduandos de todas as fases e que não 
participam efetivamente das reuniões do CARI a par do que ocorre na Universidade e que tem 
influência direta no nosso curso. Como deliberações tiveram-se que Lucas Rovaris e Camila 
Batalha são os responsáveis em passar a lista dos participantes do ENERI hoje em sala. Leandro 
enviará por e-mail, e juntamente à divulgação do curso Capes, um site de periódicos que por ele 
foi indicado para facilitar pesquisas acadêmicas. Coube ao Thiago, à Paula e ao Lucas Brandão 
ver a respeito da legalização de um HH para terça feira antes do feriado (dia 20 de abril, no caso). 
Foi escolhido, através de voto, dentre as duas opções de pedreiros (da Paula e da Elisa) para a 
obra do piso do CA, que será o pedreiro da Elisa que realizará a obra, por seis votos a três. Na 
próxima reunião deverá ser decidido através de voto se o CARI votará no que concerne ao curso 
de Economia nas votações das reuniões de Colegiado ou se continuará votando somente no que 
diz respeito ao curso de RI. Deveremos propor uma reunião com os representantes de turma com 
o Prof. Jaime para ver os planejamentos de todas as fases para este semestre. Haverá uma reunião 
extra amanhã, às 13h30min, para debater a carta do C6 e da Frente à Luta e as atividades de cada 
matéria do curso. Para findar a reunião, Gustavo Ziemath fez uma proposta de empréstimo de 
R$ 200,00 do CARI, cujo pagamento será feito em no máximo quatro semanas, para pagamento 
de atividades relacionadas ao futebol dos graduandos de RI. Há o objetivo de oficializar essa 



atividade, sendo toda terça-feira das 21h30min às 22h30min no clube Paula Ramos. Não houve 
nenhum voto contra o empréstimo e Gustavo Ziemath se responsabilizou em cobrir os custos 
caso não seja pago individualmente (será cobrado R$ 5,00 por participante e por partida) durante 
as partidas dessas quatro semanas. 
 
Sem mais.  
 
Florianópolis, 06 de abril de 2010. 
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