
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA NÚMERO 013.2010

Hoje  aos 24 de maio  de 2010 foi  realizada na sede do CARI contando com a presença  dos
membros  do Centro  Acadêmico:  Bruno  Magalhães,  Felipe  Kloppel  Silva,  Guilherme  Carlos
Costa, Luara Mayer, Lucas Brandao, Lucas Rovaris, Mariana Martins Almeida, Renato Xavier e
Thiago  Duarte  e  contando  também  com a  presença  dos  acadêmicos  Filipe  Flores,  Leandro
Kunrath, Lucas Lovatto, Luiza Kieling, Pedro Scott e Venâncio Chagas. A reunião iniciou com
um informe de Daniel, estudante do curso de Economia, membro da Frente à Luta, a respeito da
Chapa 1 para eleição da representação estudantil do CUn. Daniel disponibilizou aos presentes na
reunião  um material  (flyers),  e  estabeleceu  contato  conosco  para  informações  a  respeito  da
Chapa 1. Ele citou alguns objetivos da chapa como a busca pela expansão da Universidade com
qualidade. Em seguida, foram dados informes a respeito da Copa Oikos, e foram feitos elogios à
representação feminina do curso de RI. O próximo informe foi sobre o andamento dos moletons
do curso, e Mariana e Guilherme ficaram responsáveis pelas opções e encomenda, assim como
em  entrar  em  contato  com  Lucas  Lovatto  (estudante  da  primeira  fase),  já  que  este  está
organizando os moletons de sua respectiva turma. Venâncio se encarregou de dar os informes a
respeito do evento Aliança das Civilizações, a seguir: o horário de partida será às 19:30 desta
quarta-feira (26 de maio) na rótula ao lado do Centro de Cultura e Eventos; o retorno será sábado
(29 de maio) às 23 horas, em local a combinar. Sobre a reunião do Colegiado de Curso, Felipe
Kloppel informou que foi confirmado o recesso durante a semana do dia 7 ao dia 11 de junho
devido à ocorrência de concursos para professores, que utilizarão o espaço físico do CSE; que
não foi informado nada a respeito de reposições das aulas, mas foi comentado sobre trocas de
horários, internamente, devido às perdas constantes de aula causadas por feriados dos professores
que ministram aulas quinta e sexta-feira; a respeito da carga horária extracurricular, tendo sido
decididas as seguintes proposições: 1) das 600 horas totais, o máximo permitido para validação
com cursos de idiomas será de 450 horas; 2) destas 450 horas, o idioma de língua inglesa poderá
ter  validade  máxima  de  300  horas;  3)  as  demais  150  horas  das  600  totais,  podem  ser
complementadas com outras atividades como palestras, congressos e demais  eventos. Ainda a
respeito da reunião de Colegiado, Felipe Kloppel informou que houve reclamação por parte de
um professor a respeito da proficiência em inglês de alguns estudantes, onde o nível de leitura de
determinado texto foi baixo, sendo que 9 entre 10 estudantes do curso se dizem competentes em
inglês. Outro ponto levantado na reunião de Colegiado informado por Kloppel foi a respeito das
mudanças nas ementas das disciplinas.  Foi dito que a professora Danielle  Annoni modificou a
ementa de Direito Internacional, introduzindo aspectos considerados relevantes para o curso; que
o professor Fletes também falou sobre sua ementa, considerada por ele  como muito voltada à
engenharia,  e ele  fará mudanças na maneira de ensinar  os assuntos abordados pela ementa; a
questão do laboratório de computadores do curso de RI, que será localizado na sala 216, poderá
sediar o curso de Excel que o professor Fletes tem interesse em organizar. Foram esses pontos os
informes  condizentes  À  reunião  de  Colegiado.  Renato,  como  suplente  da  representação  no
Colegiado, pede mais participação, pois ele possui interesse em participar também, e foi decidido
que serão encaminhados a ele  os e-mails  de convocatórias.  Sobre a avaliação dos professores,
Thiago sugere que haja um questionário para que os alunos possam expressar suas opiniões e que
também haja uma avaliação dos alunos por parte dos professores, para comparar os resultados da
opinião  da  turma  perante  o  professor  e  vice-versa.  Renato  sugere  que  haja  uma  comissão
específica para esse assunto, que inicie os trabalhos e dê continuação até a aplicação e avaliação
dos questionários. A princípio,  ele se encarrega desta atividade, e Mariana e Lucas Rovaris se
oferecem para compor a comissão. Em seguida, Lucas Lovatto informa sobre o andamento da
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organização do moletom de sua turma, já que ele é o responsável. Como há demanda do curso
inteiro, ou seja, das três fases, sugeriu-se que fizessem um moletom para todos. Lucas L. fala que
a turma dele tem interesse em fazer um para eles, e a princípio fariam mais específico, mas que
agora decidiram fazer com as escritas apenas do curso e da entidade, sem data. Sendo assim, foi
debatido que se há interesse de todas as turmas, se eles farão esforços e nós também, deveria ser
feito um planejamento para vender para todos, e como Mariana e Guilherme  se encarregaram
desta questão, caberá a eles resolver, juntamente ao Lucas Lovatto, as opções e a encomenda do
moletom. Sobre o Núcleo de Estruturação Docente, foi informado eu será uma maneira que os
professores terão para se avaliar e avaliar os alunos. Como deliberações tiveram-se: o Curso de
Atualidades  –  Inglês  entrará  em vigor  no  semestre  que  vem,  o  projeto  foi  aprovado  pelos
membros presentes na reunião; a votação para escolha da chapa para representação no CUn deu-
se através de  0 votos para a Chapa 1; 6 votos para a Chapa 2 e 0 votos para a Chapa 3. Houve
uma abstenção. 

Sem mais. 

Florianópolis, 24 de maio de 2010.

______________________                                                                   ______________________
Bruno Valim Magalhães                                                                           Mariana Martins Almeida
Secretário Geral                                                                                                        Secretária Geral
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