Ata da Primeira Reunião da Comissão de Habitat da Associação dos Pós-Graduandos do IMPA,
realizada em 16 de fevereiro de 2012.
Presentes: Conrado da Costa, Francisco Gozzi, Karina Marin, Lucas Ambrozio, Lucas Backes, Luiz
Paulo Freire, Rafael Montezuma, Ricardo Turolla e Vanderson Lima.
Pauta: divisão das responsabilidades da Comissão de Habitat entre seus membros e primeiras ações.
Nesta reunião, deliberou-se quais deveriam ser as primeiras ações da Comissão de Habitat,
tendo em vista as responsabilidades que lhe foram atribuídas pela Primeira Assembleia Geral da
APG-IMPA. Segundo manifestação voluntária dos presentes, os temas foram distribuídos da
seguinte forma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Salas: Conrado, Luiz Paulo e Rafael.
Informática: Conrado.
Cultura e Lazer: Vanderson.
Colóquio dos Alunos: Lucas Backes e Lucas Ambrozio.
Alimentação: Francisco, Ricardo, Luiz Paulo e Lucas Backes.
Divulgação e Coordenação: Karina e Lucas Ambrozio.

Sobre o tema Salas, discutiu-se sobre reformas e expansões planejadas pelo IMPA (em
especial para a sala de doutorado 134), sobre os armários do terceiro andar, sobre o Salão de Leitura
e sobre quadro-negros em ambientes de uso comum. A Comissão resolveu então buscar informações
mais precisas sobre estas reformas de salas, saber sobre a disponibilidade desses armários, pedir ao
IMPA a instalação de mais quadros-negros de uso comum (por exemplo, no segundo andar, no
canto dos computadores) e expor ao IMPA a necessidade de reforma do Salão de Leitura
(mobiliário, mais mesas, etc).
Sobre o tema Informática, discutiu-se a questão das cotas de impressão e seu controle. A
Comissão concluiu que a cota é baixa para a necessidade dos alunos e que deveria ser aumentada.
Sobre o tema Cultura e Lazer, falou-se sobre o Cine-Moebius.
Sobre o Colóquio dos Alunos, discutiu-se sua frequência e objetivos. A Comissão quer
organizá-lo idealmente toda semana às sextas-feiras, no horário das 15:30h, com exposições
voltadas para um público amplo de alunos, e com lanche ao final das apresentações
Sobre a questão da Alimentação, mencionou-se a existência de uma comissão de
alimentação anterior à APG-IMPA, cujo membro discente foi Wanderson Costa. Falou-se sobre o
aumento dos preços das refeições do restaurante Ábaco e sobre como os alunos poderiam
manifestar o seu descontentamento. Falou-se também sobre a ideia de ter micro-ondas para uso
comum e sobre a falta de refeições no período noturno. A Comissão decidiu então consultar
Wanderson sobre o que esta comissão anterior fez e sobre a legalidade do aumento recente. Decidiu
também escrever uma nota sobre o assunto e organizar um boicote para as primeiras semanas do
segundo período letivo (março-junho). A longo prazo, tentar saber se seria possível instalar microondas (na sala de café?) e reivindicar a oferta de refeições noturnas (como sopas e macarrão).
Sobre o tema Divulgação e Coordenação, a Comissão decidiu pedir ao IMPA espaço num
dos murais para a AGP-IMPA e a Comissão, para melhor comunicação com os associados.
Uma segunda reunião da Comissão de Habitat foi marcada para 15 de março de 2012.
A presente ata foi escrita por mim, Lucas Ambrozio, membro da Comissão designado para tal.
Rio de Janeiro, ______ de __________________ de ________.

