ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ENTRE A COMISSÃO DIRETIVA E
A ADMINISTRAÇÃO DO IMPA

Às 14h do dia 30 de março,
da comissão diretiva da
representantes da direção
administrativa, e Luciene
assuntos:
•

Legitimação da APG

•

Moradia dos alunos

•

Reajuste de Bolsas

foi realizada uma reunião entre os representantes
APG-IMPA, Leandro, Renan e Roberto, com
do IMPA, a Cassia Pessanha, coordenadora
Barros, advogada, para discutir os seguintes

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

Iniciamos a reunião explicando a organização da APG-IMPA.
◦ Esta associação está dividida em duas comissões (foi explicado a

finalidade de cada comissão) que representam o poder máximo que
é a assembleia dos alunos.
•

Foi discutido os propósitos da APG e o modo de atuação
◦ A APG-IMPA tem por objetivo representar, condizentemente com a

realidade da instituição, os alunos em seus interesses coletivos junto
ao IMPA.
•

O IMPA não pode dar uma legitimação oficial à APG-IMPA, no sentido
jurídico. O que será possível é reconhecer essa associação como um
grupo que representa os alunos em seus interesses coletivos
◦ A legitimação tornaria o IMPA juridicamente responsável pela APG-

IMPA e habilitaria essa associação a se posicionar oficialmente em
relação ao IMPA.
◦ Segundo a Luciene o nome 'Associação de Pós-Graduandos do

Instituto de Matemática Pura e Aplicada' é inapropriado, e não
poderia ser registrado em cartório, pois estaríamos usando a razão
social do IMPA.

◦ Ficou-se acordado que a sigla APG-IMPA pode ser usada, embora

use a razão social do IMPA, pois funciona juridicamente como nome
fantasia com efeito de personificar nossa associação.
◦ A advogada, Luciene, se comprometeu em estudar como podemos

formalizar as ações da APG-IMPA sem nenhum problema jurídico.
◦ A carta enviada solicitando a legitimação deve ser modificada,

substituindo o termo 'legitimação' por 'reconhecimento como órgão
que representa os alunos' e reenviada a direção para que possa ser
respondida positivamente.
•

Sobre o estatuto:
◦ A Luciene sugeriu que se retirasse o parágrafo iii do Artigo 3, pois

não cabe a APG lutar pela excelência dos cursos do IMPA.
▪ Isto entra em conflito com o estatuto do IMPA que delega

comissões para estas tarefas.
▪ Incluindo esse parágrafo estaríamos nos comprometendo em

participar destas comissões referente ao ensino, o que não nos
cabe.
◦ Quanto a atualização do estatuto a Luciene nos sugeriu termos um

estatuto fixo e geral, que normaliza os principais pontos e define a
filosofia da APG-IMPA, independente dos membros que participem
das comissões.
◦ Além do estatuto, poderíamos ter um regimento interno, que seria

modificado (segundo as atuais regras de atualização do estatuto)
para se adequar com a realidade dessa associação.
▪ As modificação do regimento devem ser regulamentadas pelo

estatuto.
◦ A Luciene nos sugeriu olhar o estatuto e o regimento do IMPA.
•

Sobre a moradia dos alunos:
◦ Foi citado que a direção está procurando uma pessoa para cuidar do

assunto de moradia. Assim que esse profissional for contratado
temas como a criação da conta no site do easyquarto será viável.
◦ Quanto ao tema fiador, foi citado que o fato de professores e

funcionários do IMPA serem fiadores de alunos nunca foi uma prática
oficial. Ainda assim, muitos ainda continuam ajudando aos alunos
(que algumas vezes são desconhecidos para o fiador).

◦ No passado já foi cogitado do IMPA pagar o seguro fiança para os

alunos, mas a quantia total a ser paga anualmente torna proibitiva a
ideia. Porém, com a contratação do profissional responsável pela
moradia esse tema será novamente estudado.
•

Sobre as bolsas:
◦ A iniciativa da APG-IMPA em relação a carta foi elogiada
◦ Foi citado que o IMPA tem se mobilizado a ajudar os alunos em todas

formas viáveis, uma vez que não poderia oferecer um complemento
na bolsa, uma vez que esses valores são uniformizados nas demais
instituições de ensino e pesquisa do pais;
◦ A direção do IMPA já tem atuado no sentido de solicitar um reajuste

de bolsas dos estudantes perante a membros do CNPq (há membros
do CNPq que fazem parte do conselho administrativo do IMPA).
•

Ficou acordado que a APG-IMPA poderá procurar a direção, em
particular a Cassia Pessanha e a Luciene Barros, para continuar os
diálogos abertos nessa reunião.

Estiveram presentes na reunião
•

Cassia Pessanha

•

Leandro Cruz

•

Luciene Barros

•

Renan Lima

•

Roberto Ribeiro

Esta ata foi aprovada pelos membros da comissão diretiva e pelos demais
presentes nesta reunião.

Rio de Janeiro, 11 de abril de 2012
Comissão Diretiva da APG-IMPA

