ATA DA TERCEIRA REUNIÃO DA COMISSÃO DIRETIVA

Às 12h e 30min do dia 13 de março de 2012, foi realizada a terceita reunião
entre os membros da comissão diretiva da APG. Para discutir os seguintes
tópicos:
•

Fechamento do documento de legitimação da APG
•

leitura do documento

•

revisão dos anexos:
•

ata da AG (com assinatura dos presentes)

•

documento de composição das comissões

•

Próximos passos dessa comissão

•

Próxima AG (dia 03/04)
•

apresentar o que foi feito

•

preparar boas vindas aos alunos

Esses tópicos foram definidos como prioridades na segunda reunião dessa
comissão, realizada no dia 05 de março de 2012.

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

A carta de legitimação da APG, a ser enviada a direção foi lida pelo
Francisco e aprovada, acrescentando algumas modificações sugerida
pelos membros presentes.
◦ O Francisco ficou com a responsabilidade de fazer as últimas
correções na carta, conforme estabelecido em nesta reunião, e
Leandro ficou com a responsabilidade de formatar o documento para
enviar a Direção. Além disso, ambos se responsabilizaram de levar
esta carta aos demais membros dessa comissão, para que esses
assinassem-na.

◦ A respeito do documento com o nome dos membros das comissões,
a ser enviado em anexo a esta carta, foi determinado que este era
desnecessário, uma vez que essa informação estava contida na ata
da última AG
▪ A Vanessa ficou com a responsabilidade de adicionar os e-mails
dos membros das comissões nas respectivas listas na ata da AG.
◦ A Ata da AG foi lida pela Vanessa e aprovada pelos presentes
•

Sobre a próxima AG ficou decidido que Leandro deveria enviar um email (para a listagem de e-mail dos alunos já existente e para a lista de
discussão da APG-IMPA) aos associados convocando a reunião para o
dia 03 de abril
◦ Ficou decidido que assim que obtivermos a legitimação da APGIMPA solicitaremos acesso as listas dout-lista e mest-lista do IMPA.

•

Ficou decidido que Leandro deverá preparar um cartaz solicitando aos
alunos do IMPA, não inscritos na lista de discussão da APG-IMPA que o
façam

•

Ficou sob a responsabilidade de Leandro incluir os alunos do Mestrado
em Finanças na listagem de correspondências da APG.

•

Mediante a uma discussão sobre o processo de elaboração da ata das
reuniões, ficou decidido que o Leonardo deverá propor uma mudança no
estatuto para tratar deste assunto.

•

Sobre a ANPG e a campanha de aumento das bolsas ficou decidido que
faremos uma carta aberta (destinada a alunos, professores e
funcionários do IMPA) explicando a situação dos alunos, salientando as
dificuldades econômicas enfrentada mediante ao baixo valor das bolsas
◦ Esta carta ficou sob a responsabilidade do Felipe
◦ Sobre a inclusão da APG-IMPA como membro da ANPG deveremos
aguardar o documento que será elaborado pelo Roberto
◦ Caso haja uma solicitação da ANPG para que a APG-IMPA tenha
uma liderança (um presidente, coordenador ou cargo semelhante)
solicitaremos inicialmente a associação nacional a quebra desta
restrição. Caso isso não seja possível, levaremos o caso para a
assembleia decidir o que deve ser feito.

•

Foi lançada a ideia para, num futuro próximo, solicitar ao IMPA subsídio
para o plano de saúde dos alunos

•

Novamente foi solicitado aos membros que não puderem estar presente
em uma reunião que mande um e-mail justificando sua ausência.

Estiveram presentes na reunião
•

Felipe Macias

•

Francisco Ganacim

•

Javier Correa

•

Leandro Cruz

•

Leonardo Koller

•

Vanessa Ramos

Esta ata foi aprovada pelos membros da comissão diretiva.

Rio de Janeiro, 20 de março de 2012
Comissão Diretiva da APG-IMPA

