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Hoje aos 11 de maio de 2010 foi realizada na sede do CARI contando com a presença dos 
membros do Centro Acadêmico: Bruno Magalhães, Felipe Kloppel, Guilherme Carlos Costa, 
Guilherme Bueno, Luara Mayer, Lucas Brandao, Lucas Rovaris, Mariana Martins Almeida, 
Renato Xavier e Thiago Duarte e contando também com a presença dos acadêmicos Cecília 
Campos, Leandro Wolpert, Luan Vieira, Luisa Kieling, Marcos Vinicius Lopes, Stela Ayres, 
Thayani Costa e Venâncio Chagas.  A reunião inicia com informes gerais. Foi informado que 
lucro estimado do happy hour, que foi de R$ 2.200,00; que o Cintra (CAAD) ofereceu uma 
televisão, de 21 polegadas, por R$ 200,00. Foi pedido ao Guilherme Costa que fizesse outro 
orçamento para compararmos o preço e vermos se vale a pena comprá-la ou consertar a nossa. 
Leandro pede a palavra e informa a respeito das mobilizações estudantis em relação ao aumento 
das tarifas de ônibus, e lembra que nesta quarta-feira (12 de maio) haverá uma reunião para 
analisar o andamento das manifestações, e avisa que na quinta-feira (13 de maio) haverá o Ato 
Final, às 17h no TICEN e na sexta-feira haverá uma festa de encerramento, cujo objetivo 
também inclui arrecadar fundos para cobrir o gasto com material. Sobre a reunião de ontem, 
segunda-feira 10 de maio, era para ter ocorrido às 13h no CARI, porém não ocorreu. Um dos 
fatos foi a provável reunião do CEB que ocorreria no mesmo horário. Esta mesma fica remarcada 
então para sexta-feira, dia 14, às 13h no CARI. Leandro comenta que não podemos deixar de 
tratar o assunto da pós-graduação do nosso curso nesta reunião. No que diz respeito aos ônibus 
para o evento Aliança das Civilizações, no Rio de Janeiro, Renato não estava presente na reunião 
neste momento para dar informes sobre. Viu-se a necessidade de alguém que assumisse o cargo 
de orçar hotéis e albergues para o evento, e Luisa Kieling se dispôs. Renato chegou na reunião e 
confirmou a reserva de um ônibus, e disse que esta semana verá com a PRAE a disponibilidade 
de mais um. Leandro comenta que este assunto tem tomado tempo de pauta da reunião do CARI, 
portanto a diretoria deve tomar parte na organização da ida a este evento. Thiago, tendo em vista 
o pouco tempo disponível da reunião, sugere que o ponto da Secretaria Administrativa seja 
tratado neste momento da reunião, deixando os demais pontos para a próxima reunião, tendo em 
vista o pouco tempo disponível, devido a uma prova que o pessoal da terceira fase terá às 14h. 
Sendo assim, Thiago assume a palavra e inicia falando a respeito da troca de e-mails, 
recapitulando acerca do que aconteceu. Em seguida ele fala sobre os grupos de estudo e a revista 
eletrônica, que foram lançados por Guilherme Bueno, sendo que este não cumpriu cem por cento 
de suas funções. Thiago opina, dizendo que deve haver mais responsabilidade e que deve ser 
trazido ao CARI o andamento das coisas. Renato se manifesta dizendo que houve 
responsabilidade por parte de Guilherme Bueno, que fala em seguida que não há interesse nem 
responsabilidade por parte dos integrantes, e que ele não está interessado em continuar com o 
grupo de estudos caso continue assim. Leandro fala que a partir do momento que ele assume, ele 
deverá assumir a responsabilidade até o fim, e que as críticas devem ser feitas às pessoas 
diretamente, e não ao CARI, pois isso generaliza as atitudes dos membros. Guilherme Bueno fala 
a respeito do descumprimento do expediente interno do CARI, pois quando ele esteve ali para 
utilização do espaço não havia ninguém. Há manifestação de pessoas que cumprem sim seus 
horários há cerca de dois meses, tais como Mariana, Lucas Rovaris e Guilherme. Eu, Mariana, 
falo a Guilherme Bueno que se não há contato entre o CARI e os seus projetos, há culpa dele em 
não fazer essa ponte e não manter contato, ou seja, é recíproco, e não só do lado do CARI a 
irresponsabilidade. Guilherme Bueno fala que sendo assim, não haverá mais grupo de estudos. 
Tendo em vista os minutos restantes para o início da prova do pessoal da terceira fase, Thiago 
pede que ele compareça em uma próxima reunião para que, com calma, os problemas sejam 



resolvidos e esclarecidos, e pede desculpas pela pressa em finalizar a reunião, mas que a 
professora já deve estar em sala para aplicar as provas. A reunião é finalizada informalmente, e 
na próxima terça-feira será dada continuidade aos pontos de pauta aqui não tratados. Como 
deliberações tiveram-se: Guilherme Costa fará mais um orçamento do conserto da televisão para 
comparação de preços; Luisa Kieling ficou responsável por orçar hotéis e albergues para a 
estadia do pessoal no evento da Aliança das Civilizações; ficou marcada para sexta-feira, dia 14 
de maio, às 13h, no CARI, a reunião que era para ter ocorrido nesta segunda-feira última, que 
tratará exclusivamente de assuntos acadêmicos.  
 
 
Sem mais.  
 
Florianópolis, 11 de maio de 2010. 
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