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Hoje aos 04 de maio de 2010 foi realizada na sede do CARI contando com a presença dos 
membros do Centro Acadêmico: Bruno Magalhães, Eliza Harger, Felipe Kloppel, Guilherme 
Carlos Costa, Luara Mayer, Lucas Brandao, Lucas Rovaris, Mariana Martins Almeida e Thiago 
Duarte e contando também com a presença dos acadêmicos Bruno Argolo, Filipe Flores, 
Gustavo Schiefler, Gustavo Ziemath, Leandro Wolpert, Luan Vieira, Marcos Vinicius Lopes, 
Priscila Gemelli e Thaiane Costa.  A reunião começa com Thiago pedindo desculpas pelo atraso 
do envio das pautas, mas que a responsabilidade havia ficado com o Bruno, que sem querer 
enviou para o grupo de e-mails errado. Eliza inicia os avisos gerias, informando que o 
computador do CARI está com o processo encaminhado, que amanhã pela tarde estará liberado. 
Em seguida, ela avisa que a chave do CARI está na portaria, disponível para qualquer membro 
da diretoria retirar, utilizar e devolver mediante preenchimento de uma lista de retirada e 
devolução. Após isto, Leandro comunica que a PRAE liberou um ônibus para a viagem de 
estudos para o Rio de Janeiro (Aliança das Civilizações, dias 27, 28 e 29 de maio) e que devido à 
demanda, Renato tentará o segundo ônibus. Felipe complementa a informação dizendo que, caso 
seja apenas um ônibus disponível, o Prof. Tony sugeriu que deveria ser feito um sorteio, mas que 
ele, Felipe, particularmente acredita que se deve contratar o segundo ônibus e o valor ser 
dividido entre todos os participantes. Thiago pergunta se, quanto ao CEB, alguém ali presente 
ainda tinha dúvidas ou se foram esclarecidas na Assembleia Geral. Sobre o CUn, Thiago fala que 
é o conselho de deliberação estudantil, onde os estudantes têm direito a seis cadeiras, sendo uma 
para a pós-graduação e cinco para a graduação, cujo voto é proporcional. Leandro relembra que a 
eleição para o CUn é daqui duas semanas e Thiago lembra que semana que vem o CARI votará. 
Então, em seguida, Bruno Argolo se apresenta como estudante de economia e fala que o voto é 
“pedido” por questão de confiança. Sendo assim, ele fala a respeito de sua chapa, cuja diferença 
não é na proposta, mas no método que eles agem. Ele fala que a chapa é composta por alguns 
alunos dos cursos que integram o C6, e que eles se disponibilizam a conversar com o CARI 
numa reunião específica para isso, mas dizendo que o que eles propõem não foge do comum, que 
a diferença entre sua chapa e as demais está no método. Bruno finaliza sua fala e pergunta se 
alguém tem ainda alguma dúvida e se Gustavo Schiefler quer adicionar alguma coisa. Este então 
se apresenta e fala que os votos vão para a chapa, mas que não são todos os integrantes dela que 
entram no Conselho. Ele explica a ordem de ocupação das cadeiras e fala que a principal 
característica desta chapa consiste nos seus métodos. Em seguida ele cita um exemplo da 
importância do voto do Conselho, e fala que a busca pelo diálogo vem em primeiro lugar, 
seguida da informação sobre o assunto. Bruno complementa, falando que eles, membros da 
chapa, não são novatos neste assunto, que eles têm um histórico nessa área. Thiago avisa então 
que a apresentação das chapas será sexta-feira, dia 07 de maio, no DCE às 12h30min. Bruno e 
Gustavo se despedem e agradecem a oportunidade de comparecerem nesta reunião. Thiago volta 
então aos informes gerais e a respeito da televisão, Guilherme fez um orçamento, no valor de 
R$ 100,00 para o conserto da mesma. Foi sugerido então que fossem feitos mais dois orçamentos, 
no mínimo mais um, para vermos as condições de pagamento. Levando em consideração o HH 
de quinta-feira desta semana, se o lucro for alto podemos arcar com o valor do conserto. Eu, 
Mariana, avisei a respeito do horário da reunião marcada para amanhã (quarta-feira dia 05 de 
maio), que neste mesmo horário nossa turma, a terceira fase do curso, terá aula de Teoria das RI 
II, que começará às 13h. Ficou então transferida para segunda-feira, dia 10 de maio, às 13h a 
reunião de discussão de assuntos acadêmicos. Leandro fala que a urgência da reunião dos 
assuntos acadêmicos é o problema que a primeira fase está enfrentando, onde o conteúdo 



marcado para a prova não será concluído até a data marcada. Foi levantada a hipótese de 
marcarmos uma reunião com o Prof. Jaime, mas a acadêmica Priscila propõe que seja 
conversado em sala, primeiramente com a Prof. Mônica e caso não obtenham resultados, vermos 
a possibilidade de falar com o Jaime. Em seguida, Lucas Brandao falou a respeito do projeto do 
Grupo de Conversação em Inglês, e mandou, à sugestão do Thiago, via e-mail para que todos 
leiam previamente para a próxima reunião. Leandro levantou a possibilidade de ser feito um 
grupo semelhante, mas em Língua Portuguesa. Felipe demonstra sua opinião acerca da 
importância do inglês. Luara considera o projeto focado no idioma, e não no conteúdo a ser 
conversado, como propõe Leandro. Thiago sugere que seja feito uma semana em português e 
uma semana em inglês. Gustavo fala então que alguém deve assumir a coordenação do grupo 
caso haja mesmo a versão em português. Felipe pede a palavra para citar um acontecimento desta 
última semana, onde um aluno o procurou e se queixou a respeito da ausência do acadêmico 
Guilherme Bueno numa das reuniões do Grupo de estudos que este coordena. O aluno inclusive 
ligou para seu telefone pessoal e ele disse que simplesmente não haveria reunião naquele dia. O 
aluno, ao se queixar com Felipe, citou o fato de que alguns estudantes estão usando para seus 
artigos um tema relativo ao assunto abordado no Grupo de Estudos, e que sua presença nas 
reuniões se dava a isso e elas não estavam acontecendo naquele dia. Felipe cita o fato de que o 
Grupo de Estudos leva o nome do CARI consigo, e que não só, mas também, por isso, deve 
haver comprometimento. Felipe fala que acha que deve haver envolvimento de algum membro 
ativo na diretoria nas atividades do Grupo de Estudos da Rússia e da Revista Eletrônica. Thiago 
falou que ele, Guilherme Bueno, se dispôs a vir na próxima reunião do CARI, portanto os 
assuntos que lhe cabem serão discutidos semana que vem. Leandro se manifesta dizendo que já 
tem três semanas este assunto, ocupando tempo nas reuniões e pautas, e que temos que deliberar 
como fica a questão da vaga em aberto na Secretaria Administrativa. Thiago acha que devemos 
convidar algum aluno da primeira fase para participar. Muitos concordam. Eliza disse que ao 
conversar com Guilherme Bueno, ele disse que não sabia ainda se ia voltar para o CARI. Thiago 
comenta que, se ele pedir para voltar, a diretoria deve ter uma opinião formada, sendo assim ele 
pergunta se alguém o aceitaria de volta caso ele quisesse realmente voltar para a diretoria. 
Ninguém se manifestou. Sendo assim, ficou decidido que nomes para suprir o cargo serão 
trazidos e conversados na próxima reunião. Lucas Brandao ficou responsável em passar na sala 
dos calouros para avisar da disponibilidade de uma vaga na diretoria e ver se alguém tem 
interesse e pedir para comparecer na reunião, caso a resposta seja positiva. Como deliberações, 
tiveram-se então que terça que vem, na próxima reunião habitual do CARI será resolvida a 
questão do Guilherme Bueno; que segunda-feira, 10 de maio, às 13h haverá a reunião 
desmarcada do dia 05 de maio, para tratar de assuntos exclusivamente acadêmicos; que será 
falado em sala com a Prof. Mônica a questão da prova da primeira fase, e caso não seja ali 
resolvido o problema haverá uma reunião com o Prof. Jaime; e que o Guilherme Costa fará mais 
dois, ou no mínimo um, orçamentos para o conserto da televisão. 
 
Sem mais.  
 
Florianópolis, 04 de maio de 2010. 
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