
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA NÚMERO 09.2010 

Hoje aos 27 de abril de 2010 foi realizada na sede do CARI contando com a presença 
dos membros do Centro Acadêmico: Bruno Magalhães, Guilherme Costa, Luara Mayer, 
Lucas Brandão, Lucas Rovaris, Mariana Martins Almeida, Paula Prado e Thiago 
Duarte. Contando também com a presença dos acadêmicos Filipe Flores, Leandro 
Wolpert e Luiza Pimentel. A reunião iniciou com avisos gerais. Amanhã às 13h haverá 
uma reunião com o CA de Geologia, dando continuidade ao processo de reuniões que o 
CARI quer estabelecer com os CAs de cursos novos, a qual Leandro Wolpert e Lucas 
Rovaris representarão o CARI. Thiago em seguida propôs uma segunda reunião para 
esta semana, tendo em vista a necessidade de discussão dos assuntos pertinentes ao 
CEB e à Frente de Luta. Paula, que compareceu à reunião sobre a Resolução das Festas, 
nos deixou informados a respeito do que foi discutido. Nada foi deliberado, apenas 
alguns pontos foram levantados, como o fato da PRAE não querer mais se 
responsabilizar por algumas coisas que a ela cabem no momento e como os Diretores de 
Centro não querem se responsabilizar em dar o aval para a realização das festas, 
responsabilidade essa que a PRAE também não quer assumir. Em seguida nos foi 
informado sobre a limpeza do CARI, onde compareceram os membros da diretoria 
Eliza, Felipe, Guilherme, Lucas Rovaris e Thiago. A limpeza e organização do CA 
foram elogiadas. No tocante às chaves do CARI, foi decidido que serão feitas mais 
quatro cópias de chaves para deixá-las na portaria do CSE, onde ficam as demais chaves 
do ANEXO e as da AIESEC. Após isto, Leandro levantou a ideia de organizarmos 
reuniões e iniciarmos conversas sobre o currículo do curso, decidindo e debatendo 
acerca de disciplinas optativas, tais como Antropologia, Teoria Constitucional, entre 
outras posteriormente discutidas. Leandro também comentou a respeito do CRT que 
deve começar a participar ativamente no que tange à coordenação das atividades 
acadêmicas, criando assim uma maior interação entre o CRT e a diretoria. Em seguida, 
vimos a necessidade de participação do ex-membro da diretoria, Guilherme Bueno, em 
uma próxima reunião para discussão do seu desvinculamento. Thiago continuou os 
informes a respeito da Reunião de Colegiado desta última segunda-feira (26 de abril), 
onde ele participou como ouvinte. Nesta reunião, foi discutida a reformulação do plano 
de ensino, não da grade curricular, mas das ementas das matérias, dando foco nos 
assuntos que os professores considerarem mais importantes. Sendo assim, vimos a 
necessidade de conversar com alunos e professores para fazer um levantamento do que 
é mais relevante para o curso para implementar nas ementas das próximas fases, e 
Leandro demonstrou interesse na realização de uma reunião para exclusiva discussão 
das “novas ementas”. Luara concordou, dizendo que há necessidade de uma reunião 
para primeiramente manifestar idéias, começar a esclarecer estes pontos. Leandro 
relembra que devido ao fato de termos perdido muitas aulas durante o semestre passado, 
esta reunião é imprescindível para decidir e debater o andamento do curso. Sendo assim, 
foi marcada uma reunião para a próxima quarta-feira, dia 05 de maio, às 13h para 
discussão exclusiva de assuntos estritamente acadêmicos. Em seguida, Leandro nos 
informou a respeito da reunião do CEB, a qual mais CAs do que o de costume 
apareceram, e onde o DCE levantou a possibilidade do CARI pôr em ponto de pauta a 



desvinculação da Frente do CEB, assunto este que foi levantado tendo em vista que as 
pautas das reuniões do CEB tem sido tomadas por assuntos pertinentes somente à 
Frente, e de defesa muitas vezes só deles, e não dos demais presentes. Tal decisão foi 
tomada na reunião do CEB anterior a esta, e na próxima reunião deles, sexta-feira desta 
semana, será votada a saída da Frente do CEB através de duas opções de votos: contra 
ou a favor. Thiago propôs uma carta-respota à ofensa da Frente, que manifestou 
desagrado às atitudes do CARI na sua preocupação com a Universidade. Alguns 
membros neste momento falaram que isto apenas oficializaria um possível conflito, mas 
na reunião extra do CARI nesta quinta-feira (29 de abril) isso será decidido. Na 
audiência com o Reitor, cerca de 16 pessoas compareceram, e houve alguns atritos entre 
a Frente e o Reitor devido às perguntas que estes fizeram a ele. Como deliberações 
tiveram-se então: haverá uma reunião extra do CARI nesta quinta-feira, dia 29 de abril; 
haverá outra reunião de caráter exclusivamente acadêmico (voltado ao nosso curso), e 
será realizada na próxima quarta-feira, dia 05 de maio; Guilherme Bueno deve ser 
contatado para comparecer em uma próxima reunião; o Happy Hour de RI será 
realizado no dia 06 de maio. 

Sem mais. 

Florianópolis, 27 de abril de 2010. 
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