
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA NÚMERO 018.2010 

Hoje aos 24 de agosto de 2010 foi realizada na sede do CARI contando com a presença dos 
membros do Centro Acadêmico: Felipe Kloppel Silva, Guilherme Carlos Costa, Lucas Brandao, 
Lucas Rovaris, Mariana Martins Almeida, Paula Prado, Priscila Gemelli, Renato Xavier, Thiago 
Duarte e contando também com a presença dos acadêmicos André Weber, Arthur Lawrence, 
Cristiano Mazzari, Filipe Flores, Lais Smeha, Leandro Wolpert, Marcos Vinícius Lopes, 
Peterson Fontes, Thayani Costa e Vitor Magalhães. A reunião iniciou com informes gerais. 
Thiago perguntou como estava o andamento da Semana RI e foi respondido que a próxima 
reunião será sexta-feira, às 13h30min. Sobre o debate organizado como parte da recepção interna, 
Guilherme informou que está havendo uma incompatibilidade de horários com o prof. Tiago 
Losso, de modo que a data ainda está pendente, mas será efetuado essa semana. Lucas Brandao 
informou sobre o Grupo de Conversação em Inglês, cuja primeira sessão ocorrerá nesta quinta-
feira, dia 26 de agosto, das 13h30min às 14h20min, no Mini-auditório de Economia. Em seguida, 
foi discutido sobre permitir ou não que pessoas de fora do curso também participem, e Thiago, 
Guilherme e Renato expressaram suas opiniões defendendo que pessoas de fora só teriam a 
acrescentar e que conforme as sessões fossem passando, o número da primeira sessão com 
certeza seria muito superior às outras, pois sempre há desistências. Cristiano respondeu por 
Gustavo Ziemath, que não compareceu à reunião, que as inscrições do campeonato de futebol, 
entre os alunos de R.I., já estão abertas e o ginásio está confirmado, conforme Thiago leu no 
documento de reserva, para o dia 29/08 das 8h às 20h. Sobre a Reforma do Estatuto, Guilherme 
informou que houve uma reunião hoje, e que as coisas estão encaminhadas. A próxima reunião 
será amanhã. Sobre a Assembleia Geral, que tratará inclusive da apresentação do estatuto 
reformado, Felipe K. se responsabilizou por reservar o auditório, e a sugestão é que a reserva 
seja feita na semana do dia 12, e de preferência no turno da noite. Sobre a Avaliação de Curso, 
nenhuma atividade foi ainda iniciada, exceto pelo Lucas Rovaris que entrou em contato com um 
professor de Psicologia para falar do assunto. Em relação à Semana RI Renato lembrou-se de 
informar a respeito da proposta da Intercultural, sobre a cota fixa (de R$ 600,00) e uma cota 
variável, que seria uma palestra sobre intercâmbios e que seria fornecido R$ 10,00 por pessoa 
que comparecesse na palestra, dinheiro esse que seria convertido para a realização da Semana RI. 
Felipe K. se prontificou a reservar uma data no auditório também para isso. Sobre a Cervejada, 
uma lista deverá passar hoje ou amanhã para assinar quem trabalhará, mas também é necessário 
pessoas que divulguem o evento no RU nos dois próximos dias. Sobre a Gincana de sábado 
agora (28/08), Thiago disse que são necessárias quatro pessoas para trabalhar. Paula, Priscilla, 
Filipe e Thayani se prontificaram, além de Guilherme, Felipe K, e Lucas Brandao que 
comparecerão. Foi marcada uma reunião para quinta-feira, dia 26/08 para tratar de assuntos do 
CEB, às 13h30min. Em seguida, Thiago informou acerca do CONERI, o qual ele e Felipe K. 
viajaram para comparecer ao evento. Ele, juntamente com Felipe, teve a oportunidade de 
estabelecer contatos na FACAMP, e informaram que há muitas possibilidades do CONERI seja 
sediado pelo curso de R.I. da UFSC em março do ano que vem. Quanto ao ENERI de 2012, a 
cidade do Rio de Janeiro deixou de concorrer, e há a ideia de que este evento também seja 
sediado aqui em Florianópolis. As reuniões para tratar da organização do ENERI deverão 
começar nas próximas semanas. Sobre o churrasco de Integração e Recepção, Paula informou 
que sobraram R$ 110,10 da festa, sendo R$ 20,00 do Lucas Brandao que havia emprestado 
dinheiro durante a festa. No entanto, está sendo cobrado por um funcionário do Assim Assado 
uma quantia de R$ 50,00 pois após a festa houve gente que ocupou o local das dependências da 
lanchonete que já estava limpo. Foi alegado que não havia gente só do curso de R.I. portanto o 
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desembolso não deveria ser só nosso. Thiago sugeriu que Paula pagasse os R$ 50,00 e depois 
conversaria com o pessoal dos demais cursos. Sobre a revista a ser assinada pelo CARI, 
conforme deliberado em última reunião, hoje seria a data em que escolheríamos a revista a ser 
assinada. Houve uma discussão acerca de qual revista escolher. Leandro informou que a BU 
assina somente virtualmente, e através do Portal CAPES. Foi discutido então que se há 
disponibilidade via CAPES, torna desnecessária a assinatura por parte do CARI. Thiago disse 
que a revista The Economist, cuja assinatura é uma das mais caras, fornece uma base de dados 
anual, somente para os assinantes, e também disse que dia 09 de setembro haverá um happy hour 
de R.I., onde entrará mais dinheiro para a efetivação da assinatura. Arthur fala que assinaria 
jornais também, e gerou outra discussão. Foi decidido, então, que serão assinadas três revistas: 
Foreign Affairs, Política Externa e Le Monde Diplomatique. Renato finaliza a sessão informes 
dizendo que durante a realização da SEPEX, haverá disponibilidade de um stand para a 
divulgação de projetos de R.I. E assim finaliza-se a reunião. 
 
 
 
Sem mais.  
 
Florianópolis, 24 de agosto de 2010 
 
 
______________________                                                                   ______________________ 
Bruno Valim Magalhães                                                                           Mariana Martins Almeida 
Secretário Geral                                                                                                        Secretária Geral 
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