Ata da Terceira Reunião da Comissão de Habitat da Associação dos Pós-Graduandos do IMPA,
realizada em 15 de março de 2012.
Presentes: Conrado da Costa, Karina Marin, Lucas Ambrozio, Lucas Backes, Luiz Paulo Freire,
Nara Bobko, Rafael Montezuma, Ricardo Turolla e Vanderson Lima.
Pauta: alimentação, sala de doutorado, churrasco de confraternização, Colóquio dos Alunos,
divulgação, prestação de contas na Assembleia Geral.
Após a definição da pauta e da leitura da ata da Segunda Reunião, a reunião começou com
Karina dizendo que só será possível ter um espaço reservado num mural para a APG quando esta
for reconhecida pelo IMPA. Foi dito que a Comissão Diretiva, responsável por enviar ao IMPA uma
carta apresentando a APG, fez isso no dia desta reunião, de maneira que a Comissão de Habitat
aguardará.
Lucas Backes e Lucas Ambrozio disseram que o Colóquio dos Alunos já está sob os nomes
deles, e que o primeiro Colóquio deste ano acontecerá na sexta-feira dia 23 de março de 2012, e
será dado pelo Ivaldo Nunes. Disseram também que o lanche ainda não foi confirmado, mas será
providenciado.
Conrado relatou que foram postos dois quadros na nova sala de doutorado, e que um deles,
colocado no ambiente comum, tem causado problemas. Nara interveio para dizer que a sra. Cássia
Pessanha, assessora da Direção, falou que aquela sala, no futuro, não será mais uma sala de alunos,
por ser inadequada. Enquanto isso não ocorre, Conrado dispôs-se a pedir que o quadro fique em
outro lugar, onde seu uso não atrapalhe os que estudam no ambiente comum.
Sobre a questão da alimentação, Nara narrou o resultado da reunião com a supracitada
Cássia. Em primeiro lugar, Cássia externou a preocupação do IMPA com as condições de existência
dos estudantes, referindo-se, por exemplo, a iniciativas do IMPA quanto à questão da moradia e a
um pedido anterior de subsídios para a alimentação dos alunos (que no entanto foi negado). Sobre a
questão do subsídio, ela considerou que seria melhor pedir um subsídio proporcional (50%) em vez
de um valor fixo. Para atrair mais concorrentes, ela considerou aceitável a diminuição do aluguel e
falou sobre diferentes processos de contratação do restaurante que são possíveis e mais interessantes
para o IMPA e para as empresas concorrentes. Prometeu retornar depois de conversar com o Diretor.
O retorno aconteceu na data desta reunião. O IMPA aceitou subsidiar em 50% o preço das
refeições pagas pelos alunos, a partir da contratação do novo restaurante.
A Comissão especulou um pouco sobre como será dado este subsídio, e como ele será
controlado. Discutiu também como o preço sairá no edital. Chegando à conclusão que isto não cabe
à Comissão, decidiu-se informar à Cássia que o preço a ser exigido na contratação, tendo em vista o
subsídio, é (no máximo) R$ 10,00. Nara e Luiz Paulo prontificaram para fazer isso. Ademais, Luiz
Paulo salientou a importância de que a Comissão de Restaurante (contendo membros alunos,
professores e funcionários) continue a funcionar e acompanhe o cumprimento do contrato.
Terminado o assunto alimentação, Vanderson expôs a ideia de organizar um churrasco de
confraternização e comemoração pós-exames de qualificação. Depois de discutir alguns detalhes, a
Comissão resolveu anunciá-lo na próxima Assembleia Geral para a quinta-feira dia 10 de maio de
2012. Até lá, Vanderson, Rafael e Lucas Backes pensarão os aspectos práticos, como preço,
contratação de churrasqueiro etc.
Sobre a prestação de contas das atividades da Comissão na Assembleia Geral, ficou apenas
decidido a Comissão fará na ocasião um relato de suas atividades.
Por fim, Conrado pediu para falar sobre a questão da cota de impressão. Manteve-se a
decisão de pedir o aumento da cota e seu melhor controle.
Uma reunião da Comissão de Habitat será marcada posteriormente à Assembleia Geral, que
acontecerá no dia 3 de abril de 2012.

A presente ata foi escrita por mim, Lucas Ambrozio, membro da Comissão designado para tal.
Rio de Janeiro, ______ de __________________ de ________.

