
ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

Hoje aos 07 de abril 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 Brandão, Lucas Rovaris, Mariana Martins Almeida e Thiago Duarte e 
contando também com a presença dos acadêmicos: Leandro Wolpert e Venâncio Chagas. A 
presente reunião foi convocada para dar continuidade à pauta 06. Luara iniciou os informes com 
prévias de datas para o Curso de Capacitação do Portal Capes. Há uma data confirmada, dia 16 
de abril, sendo neste dia pela manhã, e outro dia, a ser confirmado, para a realização do curso 
pela noite. Leandro levantou a ideia de fazer uma atividade informativa sobre o REUNI que 
envolva os alunos do nosso curso. Nesta mesma atividade, inclui-se ler a proposta do REUNI e 
esclarecer dúvidas sobre o que está acontecendo e que envolve o curso de RI. Sendo assim, 
Thiago sugeriu que organizemos uma Assembleia Geral, numa sexta-feira após a aula, para 
críticas e opiniões que fomentarão um debate sobre o curso em geral. Como deliberações 
tiveram-se que Mariana ficaria responsável pela reserva do auditório do CSE para a Assembleia 
Geral, como também em fazer a arte da Assembleia e colar nas três salas, no mínimo uma 
semana antes (de acordo com o Estatuto). Leandro auxiliará na divulgação da Assembleia, bem 
como, juntamente com Lucas Rovaris, contatará os Centros Acadêmicos dos demais cursos 
novos para ver qual a posição deles em relação ao movimento estudantil. Leandro também falará 
nas próximas reuniões do DCE sobre o REUNI e o foco que devem tirar disto. Ele também 
levará essa ideia ao movimento estudantil. Finalizando, a última deliberação consiste em uma 
passagem em sala para quatro avisos: sobre a Assembleia Geral organizada pelo DCE (a realizar-
se amanhã (quinta-feira dia 08), 12h30min na Concha Acústica (Leandro dará o recado), sobre o 
Grupo de Estudos e a Revista Eletrônica, ambos organizados pelo Guilherme Bueno, e também 
avisar sobre a Semana Acadêmica (Mariana e Renato darão o recado).  
 
Sem mais.  
 
Florianópolis, 07 de abril de 2010. 
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