
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA NÚMERO 07.2010 

Hoje aos 13 de abril de 2010 foi realizada na sede do CARI contando com a presença 
dos membros do Centro Acadêmico: Eliza Harger, Felipe Kloppel, Guilherme Bueno, 
Guilherme Costa, Luara Mayer, Lucas Brandão, Lucas Rovaris, Mariana Martins 
Almeida, Renato Xavier e Thiago Duarte. Contando também com a presença dos 
acadêmicos Carolina Goulart, Caroline Lopes, Filipe Flores, Leandro Wolpert, Louise, 
Marcos Vinicius Lopes e Pedro Scott. A reunião se iniciou com um informe a respeito 
da realização do próximo ENERI (2011), que será em Brasília. Durante o ENERI deste 
ano, os alunos de RI compareceram e Felipe Kloppel assumiu a direção do I Fórum 
Regional Brasileiro de RI. Este fórum compreende uma disposição de palestras a 
respeito da atuação do profissional de RI no mercado de trabalho e também palestras 
sobre o curso em si. Tendo assumido esta responsabilidade em parceria com a UNISUL 
e a UNIVALI, os cursos de RI destas duas últimas mais o da UFSC organizarão, nos 
dias 14 e 15 de maio, o I Fórum Brasileiro de RI – Região Sul. Foi informado que o 
evento será realizado simultaneamente, cada qual em sua respectiva região. Como 
demais informes, tivemos três datas de reuniões: amanhã (14 de abril) às 13h no CARI 
sobre a Revista Eletrônica; na quinta-feira (15 de abril) às 13h30min com a Dóris 
(presidente do CARINI) para tratar de assuntos pertinentes ao Fórum; e sexta-feira (16 
abril) às 10h sobre o Grupo de Estudos. Em relação ao contato que o CARI faria com 
outros Centros Acadêmicos de cursos novos, citada como proposta na reunião anterior, 
foi informado que sexta-feira, dia 16 de abril, será realizada uma reunião com o C.A. de 
Engenharia Eletrônica, cujos responsáveis pela reunião são Leandro Wolpert e Lucas 
Rovaris. Lucas Brandão informou que os graduandos Luan e Gustavo coordenarão o 
grupo de estudos em inglês. A decisão da Assembleia Geral de estudantes, realizada na 
Concha Acústica, foi a favor da derrubada do REUNI. Houve, dentre os membros do 
DCE abstenção de votos. Quanto ao Grupo de Estudos da China, dia 23 de abril será a 
próxima reunião, na sala do Prof. Helton. Como deliberações tiveram-se: Luara 
confirmará com Bernadete esta semana sobre a realização do curso de capacitação do 
Portal Capes e posteriormente avisará as datas e horários. Felipe Kloppel falará com o 
Prof. Fletes a respeito de um curso de Excel (tendo em vista que o Prof. Fletes é 
vinculado com o CTC). Foi informado que a festa do “C6 a Bordo” será transferida (por 
motivos de impossibilidade de uso do local reservado para a festa), sendo assim o CARI 
teve que decidir uma opinião sobre a nova data, cuja proposta é o dia 19 (de maio), 
juntamente à festa “Patoloko”. Por ser esta uma festa já consolidada na Universidade, 
ficou decidido pelo CARI que a tentativa para a realização da festa no dia 18 é válida, 
para evitar concorrência e perda de público. Coube à Mariana reservar o auditório para a 
realização da Assembleia Geral. Outra deliberação consistiu em atribuir à secretaria de 
eventos a análise do calendário do C6 para a escolha da melhor data para a realização do 
HH de RI. Uma sugestão levantada pro Lucas Brandão neste momento foi para deixar o 
HH para maio, por ser este um mês com menos provas. Foi marcada uma reunião para 
sexta-feira (dia 16 de abril), às 13h e 30min para exclusiva discussão da Carta do C6. 

 

Sem mais. 

 

 



Florianópolis, 13 de abril de 2010. 

 

_______________________                                               ________________________ 
Bruno Valim Magalhães                     Mariana Martins Almeida 
Secretário Geral                                                                                      Secretária Geral      

 


