
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA NÚMERO 015.2010 

Hoje aos 15 de junho de 2010 foi realizada na sede do CARI contando com a presença dos 
membros do Centro Acadêmico: Bruno Magalhães, Felipe Kloppel, Guilherme Carlos Costa, 
Lucas Brandao, Mariana Martins Almeida, Paula Prado, Priscila Gemelli e Thiago Duarte e 
contando também com a presença dos acadêmicos Filipe Flores, Gustavo Ziemath, Luan Vieira, 
Marcos Vinicius Lopes e Thayani Costa. A reunião começa com informes gerais. Thiago 
informa que decidiu cancelar o happy hour que ocorreria nesta quarta-feira, dia 16 de junho. Os 
motivos alegados foram o fato de que correríamos riscos enormes na prestação dos serviços, 
como por exemplo os banheiros móveis ou a contratação dos seguranças ou algum outro fator 
que com certeza, devido ao pouco tempo disponível para conseguir alugar todos esses fatores, 
ficaria faltando. Sendo assim, a reunião ocupou-se de um debate acerca de que data se realizaria 
o happy hour. Depois das opções terem sido apresentadas e analisadas, foi decidido por 
unanimidade que o III happy hour de Relações Internacionais ocorrerá na quinta-feira próxima, 
dia 24 de junho. O segundo ponto da reunião foi a respeito da geladeira do CARI. Ficou decidido 
que Paula tentará ver, com seus contatos, algum interessado em comprar a geladeira, e Thiago 
deixa clara sua posição contra a venda da mesma, tendo em vista seu estado deteriorado. Foi 
votado sobre o lucro do próximo HH ser destinado à compra de uma geladeira nova. Por 
unanimidade, novamente, foi decidido que com o lucro do HH da semana que vem, será 
comprada uma geladeira nova. Em seguida, foi falado a respeito da televisão do CARI. Eliza 
havia oferecido uma televisão Sony tela plana por R$ 200,00, e tendo em vista os jogos da Copa, 
há certa urgência em decidirmos acerca da compra ou não desta televisão. Foi posto em votação 
e novamente foi decidido por unanimidade que a televisão da Eliza será comprada. A mesma 
será trazida para o CARI ainda hoje. Felipe Kloppel fala que devemos começar a organizar a 
recepção dos calouros do próximo semestre. É falado sobre fazer um HH na primeira semana de 
aulas, em agosto. Em seguida, Thiago informa que as paredes do CARI devem ser pintadas, 
principalmente agora que o processo de troca das divisórias está pra acontecer. Foi decidido que 
as paredes do CARI serão pintadas de branco. Thiago informou que o CARI ganhará um arquivo, 
e assim poderemos nos desfazer do armário. O próximo informe é a respeito da reunião de 
Colegiado. Thiago avisa que na reunião foi aprovada a pós-graduação. Ele fala que votou a favor, 
mas com declaração de voto. Foi por ele declarada a preocupação geral dos estudantes, de que a 
pós-graduação poderia prejudicar a graduação. Conforme conversado em reunião com o Prof. 
Jaime, a coordenação deu seu voto de confiança em relação a isso, que a criação da pós não 
prejudicará o andamento do curso de graduação. Foram nestas condições que Thiago votou a 
favor, deixando clara a preocupação dos demais estudantes. Rita Alves pergunta se não temos 
preocupação a respeito da falta de professores. Thiago responde nos moldes de sua resposta dada 
na reunião de Colegiado, e fala ainda que a criação desta pós envolve outros departamentos 
também. Gustavo Ziemath pede a palavra e fala que os professores que enviaram as ementas são 
professores de pós-graduação também. Thiago fala novamente que estamos conscientes dos 
possíveis riscos, mas que prezamos por um canal aberto entre a coordenação e o CARI. Gustavo 
em seguida fala que ainda que votássemos contra ou que nos posicionássemos contra, não seria 
algo decisivo para a criação da mesma. Thiago defende que a posição por nós escolhida é uma 
boa opção. O próximo informe foi sobre a reunião do PAD. Guilherme Costa fala que não pode 
comparecer, pois havia prova de Microeconomia neste dia e horário, por isso Felipe Kloppel 
compareceu para nos representar. Foi informado a respeito desta reunião que os professores 
contratados serão de RI, e Guilherme fala a respeito de sua sugestão sobre o professor de 
Microeconomia, Nicolas Suhadolnik, que consiste no acompanhamento desta disciplina por um 
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professor tutor, que auxiliasse na construção de uma ementa também. Felipe Kloppel fala que foi 
sugerido por ele na reunião que houvesse de fato esse professor supervisor. Guilherme C. 
expressa sua opinião sobre a necessidade de um professor mais experiente para a elaboração da 
ementa. Thiago fala da produtividade da aula do Prof. Nicolas nos dias em que a maioria da 
turma estava ausente devido ao evento no Rio de Janeiro. Thiago defende então a competência 
do professor. Em seguida, ele informa sobre a divulgação da festa C6 a Bordo, a qual o CARI 
está responsável amanhã no RU, e quinta-feira e sexta-feira (dias 17 e 18) pela panfletagem no 
CTC e CCS. Foi falado em seguida sobre a realização de uma festa de encerramento do semestre 
para todas as turmas. Foram sugeridas várias datas, e ficou decidido que será dia 10 de julho, às 
12h, no salão de festas do prédio do Thiago. Mais informações a respeito disso virão nas 
próximas reuniões. 
 
 
Sem mais.  
 
Florianópolis, 15 de junho de 2010. 
 
 
______________________                                                                   ______________________ 
Bruno Valim Magalhães                                                                           Mariana Martins Almeida 
Secretário Geral                                                                                                        Secretária Geral      
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