
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA NÚMERO 017.2010 

Hoje aos 16 de agosto de 2010 foi realizada na sede do CARI contando com a presença dos 
membros do Centro Acadêmico: Bruno Magalhães, 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 Daniela Nobre, Diana Branco, Leandro Wolpert, Marcos Vinícius Lopes, Raphael 
Costa e Thayani Costa. A reunião iniciou com informes gerais. Thiago informou sobre a 
recepção interna do nosso curso, a qual Mariana, Paula e Lucas Brandao estão envolvidos. Sobre 
a recepção do C6, Thiago informou que a gincana está confirmada para o dia 28 de agosto, e a 
cervejada para o dia 26 do mesmo mês; a palestra também já está confirmada. A respeito da 
avaliação de curso, a comissão está formada, e a data limite para a realização dos questionários é 
dia 03 de setembro. Felipe Kloppel informou que mandou um e-mail para um membro do CA de 
Psicologia, e teve conversas com ele a respeito da aplicação do questionário. Em seguida, Thiago 
informou que a partir de agora, tendo sido feitos os convites, os estudantes do curso de Relações 
Internacionais podem também participar da Ação Júnior, e dia 22 de agosto é a data limite para 
as inscrições. Quanto ao futebol, Gustavo Ziemath está auxiliando na montagem dos times, 
sendo possível que também abra um time feminino. Daqui duas semanas, aproximadamente, 
conseguirão um campo para começar a treinar. O próximo informe foi dado por Lucas Brandao, 
e diz respeito ao Centro de Estudos em Inglês, cujas sessões iniciarão no dia 26, das 13h30min às 
14h20min, e esta sessão ocorrerá no Mini-auditório de Economia, não sendo este, provavelmente, 
o local das próximas sessões. Paula informou em seguida sobre o Mini-curso de Excel, que será 
ministrado por Guilherme Bueno amanhã, dia 17 de agosto, das 10h às 12hcuja lista de inscritos 
já passou em algumas salas e será repassada hoje. Guilherme Costa pediu a palavra e informou 
que conseguiu a reserva do Auditório do CSE para o dia 30 de agosto, com horário a ser definido 
ainda. Thiago levantou a importância de levar à reunião do Colegiado Executivo, que tratará na 
reunião de hoje a mudança do Calendário Acadêmico, as datas dos eventos como a Semana 
Acadêmica e o debate-palestra que faz parte da recepção interna e que ocorrerá no dia 30 de 
agosto. Em seguida, Raissa pediu licença para falar do suéter com o logo de RI que ela 
encomendará, ela divulgou o suéter e informou que devem procurá-la para fazer o pedido. 
Thiago pediu a palavra e informou que a Cromo Eventos procurou os C.A.’S do CSE + CCJ para 
tratar da possível realização de outra festa no estilo da festa C6 a Bordo, cuja parceria ocorreria 
semelhante a esta última. Lucas Brandao levantou a importância de envolver mais nosso curso, 
cujas pessoas são realmente empolgadas para esse tipo de evento, principalmente na divulgação. 
Thiago disse que a ideia do nome da festa é “Éramos 6”. Em seguida, ele levantou outro ponto há 
certo tempo discutido no CARI, que é a assinatura de uma revista ou jornal. Thiago sugeriu que 
com o dinheiro em caixa do CARI agilizemos a questão das camisetas para este semestre ainda e 
assinemos revistas afins à área de Relações Internacionais, como Le Monde Diplomatique. 
Leandro sugeriu revistas tipo a Revista Política Externa, da USP, que também é uma boa opção. 
Thiago pediu para Bruno fazer um levantamento de preços de assinaturas destas opções, 
juntamente com a Foreign Affairs, que foi Bruno mesmo quem sugeriu e trazer para a próxima 
reunião, para deliberarmos. Thiago se comprometeu a orçar e organizar a questão das camisetas 
do curso. Leandro pediu a palavra e demonstrou interesse em retomarmos, o quanto antes, a 
comissão de reforma do currículo do curso, assunto tratado em reunião semestre passado para 
assuntos estritamente acadêmicos. Felipe Kloppel demonstrou interesse em participar desta 
comissão também. Em seguida, levantei a questão das monitorias, as quais têm apenas uma para 
nosso curso, que já possui quatro fases e matérias que se tornam cada vez mais específicas. 
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Guilherme ressalta que esse é um bom tema para ser discutido em reunião do CRT, incluindo a 
discussão acerca de quais disciplinas requerem monitoria. Thiago aproveitou e comentou a 
respeito da urgência de eleger os representantes de cada turma. Ficou deliberado que o prazo 
para eleição de representantes do CRT será até semana que vem em todas as turmas exceto a dos 
calouros. Leandro levantou o ponto da presença da diretoria nas reuniões do CRT, que 
acontecem aproximadamente de dois em dois meses. Thiago finaliza a reunião informando que 
ele e Felipe Kloppel foram convidados para participar de um Mini-Curso na FACAMP, ocasião 
em que eles poderão falar a respeito do ENERI que ocorrerá em Brasília, e onde será decidido o 
local sede do próximo ENERI. Thiago e Felipe querem conversar sobre a possibilidade de 
ocorrer em Florianópolis.  
 
 
Sem mais.  
 
Florianópolis, 16 de agosto de 2010 
 
 
______________________                                                                   ______________________ 
Bruno Valim Magalhães                                                                           Mariana Martins Almeida 
Secretário Geral                                                                                                        Secretária Geral 
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