ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DA COMISSÃO DIRETIVA

Às 12h e 30min do dia 03 de março de 2012, foi realizada a segunda reunião
entre os membros da comissão diretiva da APG. Para discutir os seguintes
tópicos:
•

Site da APG

•

Contato entre comissões

•

Banco de dados de provas

•

Contato com a ANPG e aumento de bolsas

•

Legitimação da APG junto ao IMPA

Esses tópicos foram definidos como prioridades na primeira reunião dessa
comissão, realizada no dia 28 de fevereiro de 2012.

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

O site da APG, responsabilidade do Francisco e do Leonardo, está no ar
e pode ser acessado no link apg.impa.br
◦ O conteúdo presente no site ainda refere-se a uma versão antiga,

não desenvolvida pelos membros desta comissão.
•

O e-mail apg@impa.br foi reativado e está sob responsabilidade do
Francisco e do Leonardo
◦ Os e-mail recebidos serão encaminhados para os membros da APG
que solicitarem acompanhar tais correspondências.
◦ Envio de e-mails oficiais (através desta conta) fica a cargo do
Francisco e do Leonardo
◦ O e-mail apg-impa@gmail.com perde o caráter oficial e servirá

apenas para manter contas como a lista de discussão da APG-IMPA

•

A Lista de Discussão, dessa comissão, a cargo de Leandro, foi criada.
◦ Essa lista deverá ser utilizada como canal oficial entre os membros
desta comissão

•

O contato com a Comissão de Habitat já foi estabelecido, ficando
acordado que as comissões trocarão as respectivas atas de reuniões

•

O contato com a ANPG foi estabelecido pelo Felipe
◦ Este entrou em contato com um membro da área de Comunicação
da ANPG, Eleonora Rigotti, para saber como tornar a APG-IMPA
parte da ANPG e saber como anda o processo da Campanha de
Bolsas
◦ Este contato não havia sido retornado até a presente reunião
◦ A respeito da campanha de bolsas, segundo o Twitter da presidente
da ANPG, Elisangela Lizardo, há uma previsão para aumento da
bolsas. Porém não se sabe quando ocorrerá tal aumento, nem de
quanto será o reajuste.
◦ Há uma possibilidade de, se a APG-IMPA tornar-se oficialmente
afiliada a ANPG, a instituição nacional financiar a viagem de um
membro desta associação para participar do congresso nacional da
ANPG.
◦ Ficará a cargo do Felipe manter o contato com a ANPG
◦ Ficará a cargo do Roberto enviar um e-mail para os membros da
APG-IMPA explicando como está o contato da APG com a ANPG e
como está a campanha para aumento das bolsas

•

O banco de dados de provas de qualificação foi iniciado pelo Javier
◦ Este conseguiu algumas perguntas referente a Teoria Espectral
◦ O formato desse banco de dados ainda não está definido, mas sabese que será composto por perguntas que caíram em exames
realizados nesta instituição

◦ Após reunir mais informações será decidido o formato de
apresentação dessas informações, como por exemplo, apresentar
além das perguntas a frequência que essa caiu em exames.

•

A carta que será enviada para a direção do IMPA solicitando a
legitimação da APG, escrita pela ANA, foi revisada pelo Leonardo
◦ Esta carta foi lida na reunião e ficou decidido que o Francisco
acrescentaria alguns pontos e a enviaria para o e-mail dos membros
desta comissão para futuras correções e acréscimos.
◦ Assim que finalizada essa carta deverá ser entregue à direção
◦ Em anexo a esta carta deverá estar o estatuto e a ata da assembleia
geral realizada no dia 09 de fevereiro de 2012. Esta ata foi escrita
pela Vanessa.

•

Quanto a participação dos membros nessa comissão, ficou decidido que
deverá ficar mais claro o comprometimento de todos nas atividades
desta comissão, a começar pela participação nas reuniões.

Estiveram presentes na reunião
•

Felipe Macias

•

Francisco Ganacim

•

Javier Correa

•

Leandro Cruz

•

Leonardo Koller

•

Roberto Ribeiro

Esta ata foi aprovada pelos membros da comissão diretiva.

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

