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Hoje aos 18 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, Paula 
Prado, Renato Xavier e Thiago Duarte e contando também com a presença dos acadêmicos 
Camila Macedo, Christiano Marzari, Diana Branco, Filipe Flores, Guilherme Bueno, Leandro 
Kunrath, Luisa Kieling, Luiza Peres, Luiza Pimentel, Patricia Karina Martins, Raphael Costa, 
Simone Rampazzo, Thayani Costa e Venâncio Chagas.  A reunião começa com informes gerais, 
tendo a palavra o acadêmico Renato, que falou a respeito do evento Aliança das Civilizações. Ele 
informa que foi à PRAE e que a resposta final a respeito do segundo ônibus para o evento será 
dada quarta-feira. Luisa Kieling informa que foram repassados a ela 79 nomes, caso haja algum 
auxílio financeiro proveniente de algum lugar, número este reduzido para aproximadamente 45 
pessoas que vão ao evento independente de auxílio financeiro. A idéia do auxílio financeiro 
partiu do acadêmico Rafael Lima, que sugeriu que fossemos atrás de recursos tanto em 
instituições, quanto no próprio CARI, que poderia ceder determinado valor para viabilizar a 
viagem de todos. Thiago fala que Lima sugeriu o apoio do CARI em R$ 1.500,00 e Thiago 
discorda que esse dinheiro seja disponibilizado, tendo em vista outras viagens que pessoas do 
curso já se organizaram e foram e não obtiveram auxílio. Inicia-se uma discussão generalizada, 
onde todos opinam a respeito de se o CARI deve ou não ceder esse valor para a viagem. É 
levantado o ponto de as aulas serem canceladas nos dias do evento, mas nota-se a inviabilidade 
disso, por exemplo, para a terceira fase, que já perdeu aulas excessivamente e que reivindica as 
aulas perdidas. Luara pergunta a respeito do planejamento dos recursos do CARI, pois festas são 
realizadas para gerar dinheiro e ela indaga qual a finalidade desse dinheiro em caixa. Thiago 
pergunta se mais alguém tem algo a perguntar a respeito disso. Ninguém se manifesta. Lucas 
Brandao apenas fala que, para ele, há outras prioridades. Luara se esclarece novamente, dizendo 
que acha que deve haver transparência a respeito do que é ou será feito com o dinheiro do CARI, 
qual o destino. Thiago fala que há outros eventos que estão sendo realizados esse mês, por 
exemplo, o evento que o Jaime irá perante outros coordenadores de cursos de RI, e que a procura 
foi baixa. Lucas Brandao fala que a procura de 80 pessoas, sendo 2/3 do total do curso, vale a 
pena ajudar financeiramente, não necessariamente os R$ 1.500,00, mas alguma outra quantia. 
Venâncio fala que o CARI pode considerar a quantia, e cita, ele esclarece que é sem efeito de 
comparações, o fato de que o CARI disponibilizou um valor X para a compra de uma bola de 
futebol, que não serve, de acordo com ele, para a maioria. Houve uma discussão a respeito da 
necessidade de uma votação. Luiza Peres cita um curso de engenharia onde as direções de centro, 
entre outros departamentos, auxiliam financeiramente. Thiago fala que, se fosse pedido recurso 
para este evento poderia diminuir a disposição de recursos para outros eventos do curso, por 
exemplo, a Semana Acadêmica. Renato fala da importância de se ter um número exato de 
pessoas que vão ao evento. Venâncio responde dizendo que o número de pessoas varia conforme 
o recurso que seja disponibilizado pra pagar hospedagem etc. Lucas B. pergunta se caso o 
segundo ônibus fosse conseguido, se seria bancado pela PRAE. Renato confirma. Lucas B. fala 
então que, se fosse para auxiliar transporte para o evento, seria viável, mas tendo em vista que o 
transporte será pago pela PRAE, ele fala que não faz sentido pagar hospedagem e alimentação 
para as pessoas. Luara concorda que o CARI não deva arcar com os custos do evento, mas 
sugere que para os próximos eventos haja uma posição definida e um planejamento financeiro à 
disposição, definindo o destino do dinheiro em caixa do CARI. É novamente proposto que haja 
uma votação. Luiza Peres fala que hoje o Rafael Lima terá uma reunião com o Jaime, e que 



deveríamos esperar alguma posição para depois fazer alguma votação. Thiago sugere que seja 
marcada para amanhã uma reunião para discussão exclusiva da Aliança das Civilizações, às 
13h30min, no CARI. O segundo informe dado foi a respeito da avaliação de professores que o 
CALE propôs, foi falado a respeito do próprio questionário e também sobre a aplicação do 
mesmo. Lucas B. fala que acha desnecessária a aplicação, e Felipe K. fala que foi apenas uma 
sugestão, que devemos opinar. Thiago perguntou se concordamos com a avaliação deles, que o 
CALE passará o questionário em sala amanhã, e que não necessariamente nós também devemos. 
Thiago fala que devemos primeiro apenas analisar o questionário, para depois discutirmos a 
aplicação. Felipe K. disse que o objetivo do questionário é o resultado final. Paula acha muito 
razoável, e Guilherme Costa e Felipe Kloppel concordam. Guilherme Bueno pede a palavra e 
fala para elaborarmos uma lista de empresas para atuação de estágios. Felipe Kloppel fala que a 
Mércia, há algumas semanas já havia pedido para alguém fazer essa lista, que não deve ser muito 
grande tendo em vista que só algumas empresas serão “cadastradas”, sendo que esta pessoa deve 
preestabelecer um contato com as empresas contatadas. Thiago pergunta se alguém se prontifica 
a fazer esse levantamento de empresas. Felipe também informa que o site do CARI agora é 
www.cari.ufsc.br .  
 
 
Sem mais.  
 
Florianópolis, 18 de maio de 2010. 
 
 
______________________                                                                   ______________________ 
Bruno Valim Magalhães                                                                           Mariana Martins Almeida 
Secretário Geral                                                                                                        Secretária Geral      

http://www.cari.ufsc.br/�

