ATA DA QUARTA REUNIÃO DA COMISSÃO DIRETIVA

Às 12h e 30min do dia 20 de março de 2012, foi realizada a quarta reunião
entre os membros da comissão diretiva da APG. Para discutir os seguintes
tópicos:


Leitura e aprovação da ata da reunião anterior



Assembleia Geral da APG (dia 03/04/2012):
- Escolher hora e local
- Elaborar e-mail para convidar os alunos
- Definir pauta



Atualização do estatuto no ponto referente ao tema “ata”



Atualização do site da APG:
- Retirar conteúdo antigo e propor novo conteúdo



Legitimação da APG:

- Decidir procedimento da comissão diretiva diante da ausência de
contato da direção do IMPA sobre a legitimação da APG
- Definir próximos passos da comissão diretiva após legitimação


ANPG e Bolsas:
- Discutir cartilha da ANPG sobre construção de APGs

- Discutir carta aberta de apoio ao movimento nacional pelo reajuste de
bolsas


Banco de questões de exames de qualificação

Esses tópicos foram definidos como prioridades na terceira reunião dessa
comissão, realizada no dia 13 de março de 2012.

Na referida reunião foram deliberado os seguintes pontos referente à pauta:


A ata foi lida pelo Leandro e em seguida, aprovada pelos membros
presentes.

A assembleia geral ocorrerá no dia 03/04/2012, às 18h e 30 min., no
Auditório 1 do IMPA. A comissão diretiva propõe a seguinte pauta:
o Resumo da última assembleia geral (09/02/2012)
o Histórico das comissões: diretiva e habitat
Comissão Diretiva:
- Leitura da carta ao IMPA para legitimação da APG
- Apresentar as modificações feitas no estatuto
- Contato com a ANPG: explicar a importância e as exigências da
filiação da APG.
- Divulgar a campanha nacional de reajustes de bolsas
- Falar sobre as mídias de divulgação: site, e-mail, facebook
o

Boas-Vindas aos novos alunos (a combinar com a comissão habitat)

o

Convidar os alunos de mestrado a participar das comissões


Leonardo ficou encarregado de atualizar o estatuto no item referente ao
tema “ata”. Vanessa fará no estatuto as modificações propostas na última AG e
enviará este documento atualizado para todos os membros da comissão
diretiva.

Leonardo e Francisco ficaram responsáveis por atualizar o site da APG.
Foi sugerido o seguinte conteúdo:
- Documentos: estatuto e atas
- Contatos: e-mail, facebook
- Divulgação do cine Mobius
- Explicar as funções das comissões, listar os nomes e contatos dos
membros de cada comissão


Leonardo enviará o e-mail convite da próxima AG para os alunos


Leandro e Roberto ficaram responsáveis pela criação do facebook da
APG e de e-mail do gmail para a APG


Felipe enviará aos membros da comissão diretiva o esboço da carta
aberta de apoio ao movimento nacional pelo reajuste das bolsas

Sobre a legitimação da APG, foi decidido que aguardaremos até o dia
27/03/2012 a posição do IMPA. Após este dia entraremos em contato com a
secretária do Prof. César Camacho (diretor do IMPA) para obtermos alguma
informação.

Assim que obtivermos a legitimação da APG-IMPA solicitaremos acesso
às listas dout-list e mest-list do IMPA. Solicitaremos também um espaço no
painel de avisos do IMPA para divulgação de avisos e atividades da APG.

Sobre a inclusão da APG-IMPA como membro da ANPG deveremos
aguardar o documento que será elaborado pelo Roberto

A próxima reunião desta comissão será realizada no dia 27/03/2012 às 12h e
30min. Neste dia, às 17h, também será realizada uma reunião entre a
comissão diretiva e a comissão habitat.

Estiveram presentes na reunião
•

Felipe Macias

•

Francisco Ganacim

•

Javier Correa

•

Leandro Cruz

•

Leonardo Koller

•

Renan Lima

•

Vanessa Ramos

Esta ata foi aprovada pelos membros da comissão diretiva.

Rio de Janeiro, 27 de março de 2012
Comissão Diretiva da APG-IMPA

