ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DA COMISSÃO DIRETIVA

Às 18h do dia 28 de fevereiro de 2012, na sala 232 do IMPA, foi realizada a
primeira reunião entre os membros da comissão diretiva da APG. Para discutir
os seguintes tópicos:
•

Boas vindas aos Alunos

•

Bolsas (redigir carta de apoio ao movimento nacional pelo reajuste das
bolsas)

•

Banco de dados de provas

•

Criar lista de discussão

•

Divulgação (criar uma mídia)

•

Modificar o Estatuto acrescentando as sugestões

•

Moradia: fiador, criar banco de dados sobre moradia dos alunos

•

Procurar legitimar a APG junto ao IMPA

Esses tópicos foram designados como responsabilidades desta comissão na
assembleia geral, realizada no dia 09 de fevereiro de 2012.

Na referida reunião foram deliberado os seguintes pontos referente a pauta:
•

Essa comissão se reunirá periodicamente.
◦ A princípio às terças feiras as 12h e 30 min.
◦ O dia e o horário pode ser mudado no futuro.
◦ O local não foi definido.

•

As atividades desta comissão serão realizadas coletivamente, porém
sobre a responsabilidade de alguns membros.

•

A carta de legitimação da APG será escrita pela Ana
◦ Esta carta deve ser direcionada a direção, nos apresentando como

membros da nova APG e solicitando reconhecimento como órgão
que representará os alunos em assuntos de foro coletivo.
•

Leandro criará uma lista de discussão para esta comissão

•

Renan será o responsável pelos assuntos referentes a moradia
◦ Este deverá entrar em contato com a administração do IMPA

solicitando recursos para criar uma conta VIP no EasyQuarto, e
servirá de intermediário entre os alunos que quiserem buscar um
quarto e este site.
•

Contatos oficiais com a administração do IMPA só serão feito, por esta
comissão, após o reconhecimento oficial

•

Francisco e Leonardo serão responsáveis por criar um site oficial para a
APG

•

Leonardo deverá entrar em contato com o ensino para se informar por
que o IMPA parou de ajudar os alunos (por intermédio de professores)
para conseguir fiador para alugar apartamentos.

•

O documento referente a bolsas e outras dificuldades encontradas
pelos alunos só será feito após o reconhecimento oficial da APG

•

O Felipe entrará em contato com a ANPG para manter um contato da
APG-IMPA e a ANPG, se informar sobre as atividades realizadas no
âmbito nacional e ver como está o processo de solicitação de aumento
de bolsas para os alunos de Pós Graduação.

•

O Javier irá começar o banco de questões para exame de qualificação

•

Devemos entrar em contato com a comissão de Habitat para saber
como andam as atividades deles e comentar o que estamos fazendo
◦ Vamos tentar estabelecer um compartilhamento de atas de reuniões

de ambas comissões
•

Leandro será o responsável pela ata desta reunião.

Estiveram presentes na reunião
•

Ana Murinigo

•

Diego Guzman

•

Felipe Macias

•

Francisco Ganacim

•

Javier Correa

•

Leandro Cruz

•

Leonardo Koller

•

Renan Lima

Esta ata foi aprovada pelos membros da comissão diretiva.

Rio de Janeiro, 08 de março de 2012
Comissão Diretiva da APG-IMPA

