
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA NÚMERO 014.2010

Hoje  ao 01 de junho  de 2010 foi realizada  na  sede do CARI contando com a presença dos
membros do Centro Acadêmico: Eliza Harger, Felipe Kloppel Silva,  Guilherme Carlos Costa,
Luara Mayer, Lucas Brandao, Lucas Rovaris, Mariana Martins Almeida,  Paula Prado, Priscila
Gemelli  e Thiago Duarte e contando também com a presença dos acadêmicos Diana  Branco,
Laís Smeha, Luísa Kieling, Marcos Vinícius Lopes e Nalu Riet. A reunião iniciou com informes
gerais. Felipe Kloppel apresentou Priscila Gemelli como novo membro da Diretoria do CARI. A
necessidade da entrada de alguém na Secretaria Administrativa deu-se à desocupação do cargo
por  parte  de  Guilherme  Bueno.  Sendo  assim,  Priscila  é  a  partir  de  hoje  a  nova  secretária
administrativa, juntamente à Eliza. Guilherme Costa, em seguida, levanta o ponto do conserto da
televisão  do  CARI,  perguntando  se  aceitaremos  o orçamento  feito  ou se  compraremos  uma
televisão que está sendo oferecida em um mural. Eliza avisa que tem uma televisão à disposição
para vender, e que trará mais informações para a próxima reunião e levanta a questão da limpeza
do CARI. Ela questiona datas a serem utilizadas para formar o mutirão e esse assunto é passado
para a próxima reunião. Felipe Kloppel pede a palavra e fala que devemos começar a agilizar a
próxima  recepção integrada, do segundo semestre.  O próximo  assunto é a respeito  da última
reunião de Colegiado de Departamento, a partir da qual o CARI deve ter uma posição a respeito
do  assunto  pós-graduação  do  curso  de  RI.  Thiago  relembra  alguns  pontos  levantados  pelo
professor  Jaime  em última  reunião,  a  respeito  da  influência  da  pós no  curso  de  graduação.
Guilherme  Costa considera  válido  apoiar,  desde que se  levem em consideração  as garantias
dadas  pela  coordenação.  Thiago  informa  que  o  CALE  se  posicionou  contra,  principalmente
devido às possíveis  consequências da pós para a graduação, e pergunta a opinião dos demais
presentes, pois ele deve ter uma noção geral para poder formular uma opinião geral do CARI em
relação a isso. Algumas opiniões são ditas. Em seguida, Felipe Kloppel fala a respeito da reunião
do  PAD,  a  qual  ele  substituirá  Guilherme  Costa,  pois  este  estará  realizando  prova  de
Microeconomia no horário da reunião. Sendo assim, Felipe trará as informações desta reunião na
próxima terça-feira. Lucas Brandao informa que haverá reunião do CUn, sobre a Resolução de
Festas, amanhã, 02 de junho, às 16h no CFH, e fala que Renato se ofereceu para ir em seu lugar
devido à importância de sua aula neste horário. Paula informa, ainda a respeito desta reunião do
CUn, que serão tratados assuntos como mudança de responsabilidades a respeito da realização
das festas, assinaturas se darem pelo nome do Centro Acadêmico e não da pessoa, entre outros.
Thiago finaliza a reunião informando a respeito da ideia de fazermos um happy hour no dia 17
de junho. Essa data será o retorno do recesso (ocorrido devido à utilização do CSE como local de
provas do concurso para professores), e teremos tempo para organizar e divulgar. Foi falado a
respeito das marcas a serem vendidas (Sol e Heineken) e preços. Houve um consenso geral sobre
a data, e em seguida ele informou a respeito da coordenação da divulgação, e avisa que pensou
em Filipe Flores para coordenar. Será falado disso com ele, e mais informações sobre o happy
hour virão em breve. 

Sem mais. 

Florianópolis, 01 de junho de 2010

______________________                                                                   ______________________
Bruno Valim Magalhães                                                                           Mariana Martins Almeida
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