
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA NÚMERO 016.2010 

Hoje aos 22 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, 
Luara Mayer, Lucas Rovaris, Mariana Martins Almeida, Paula Prado, Priscila Gemelli e Thiago 
Duarte e contando também com a presença dos acadêmicos Cristiano Marzari, Felipe Orsolin 
Muller, Filipe Flores, Guilherme Bueno, Paola Luporini, Thayani Costa e Venâncio Chagas. A 
reunião começa com informes gerais. Thiago informa que a professora Patrícia lecionará as 
disciplinas de Introdução à Economia e a disciplina optativa de Regimes Internacionais, esta 
última também com o professor Jaime. Renato informa que na apresentação do projeto SIEM 
(Simulações de Organizações Internacionais para alunos de Ensino Médio) compareceram onze 
estudantes. Sobre o happy hour Priscila informa que os flyers serão enviados à gráfica para 
impressão hoje à tarde, e Guilherme enfatiza que, se possível, a divulgação começará hoje à noite. 
Thiago informa que haverá reunião do PAD amanhã à tarde e também informa a respeito do 
convite da Frente à Luta a um debate. Lucas Rovaris confirma presença na reunião do PAD. 
Quanto à obra no CARI, todos os gastos já serão trazidos para a próxima reunião. Thiago 
informa que semana passada foram doados um PS2, dois tapetes de dança e jogos de PS2 para o 
CARI, e ressalta que o pagamento da televisão ainda não foi efetuado à Eliza. Novamente sobre 
o happy hour foi informado que a banda Dude Inc. já está confirmada, e que tocará durante uma 
hora. Paula informa que quanto aos banheiros móveis a PRAE não os garantiu, e que o aluguel 
sairia por R$ 80,00 cada. Quanto ao som, ainda não foi reservado, mas já possuímos o contato. 
Felipe Kloppel pede a palavra e fala que devemos a partir de já focar na Semana Acadêmica e na 
recepção dos calouros (tanto a nossa quanto a do CSE+CCJ). A respeito da Recepção Interna, 
Thiago questiona quem se interessaria em participar na organização, e Lucas Brandao, Paula 
Prado, Thayani Costa, Priscila Gemelli, Guilherme Costa, Cristiano Marzari, André Weber e 
Filipe Flores se manifestam demonstrando interesse em auxiliar na comissão. Thiago informa, a 
respeito da reunião de Colegiado da semana que vem, que será tratado um assunto que se dirige à 
terceira fase, que consiste no pedido de cancelamento de matrícula do acadêmico Felipe Orsolin 
Muller da disciplina de Teoria das Relações Internacionais II. Tendo em vista o agravamento da 
situação desta disciplina, formou-se, após uma conversa informal entre os alunos desta fase, uma 
comissão que se dispôs a conversar com a professora a respeito das circunstâncias atuais da 
disciplina.  Felipe Muller de manifesta dizendo a respeito da desorganização da disciplina e da 
falta de planejamento da mesma. Paola finaliza essa discussão falando sobre alguns professores 
da segunda fase, que são referência para nós. A reunião dá-se por encerrada. 
 
Sem mais.  
 
Florianópolis, 22 de junho de 2010. 
 
 
______________________                                                                   ______________________ 
Bruno Valim Magalhães                                                                           Mariana Martins Almeida 
Secretário Geral                                                                                                        Secretária Geral      
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