Rio de Janeiro, 23 de abril de 2012.
Ata da Quarta Reunião da Comissão de Habitat da Associação dos Pós-Graduandos do IMPA,
realizada em 23 de abril de 2012.
Presentes: Karina Marin, Lucas Ambrozio, Lucas Backes, Luiz Paulo Freire, Mateus de Souza,
Rafael Montezuma e Ricardo Turolla.
Pauta: alimentação, salão de estudos, churrasco de confraternização, Colóquio dos Alunos.
Após a definição da pauta e da aprovação da ata da Terceira Reunião, a Comissão tratou do
Salão de Leitura. Segundo aviso afixado a sua entrada, a partir de Primeiro de Maio, o salão terá 45
lugares para público externo nos finais de semanas e feriados nacionais. Atualmente, o número é de
70 lugares. Mateus comentou sobre a utilidade das salas abertas nos finais de semana, para
discussões ao quadro-negro. A Comissão considerou a limitação dos lugares uma boa medida, que
deverá resolver o problema da falta de lugares para os alunos do próprio IMPA, especialmente os de
mestrado.
Lucas Ambrozio comentou que o quadro de avisos ao lado da xerox é um quadro reservado
para a APG, como descobriu-se na semana anterior. Sobre a questão de o quê afixar no quadro,
apenas falou-se sobre a divulgação do Colóquio dos Alunos.
Sobre o Colóquio dos Alunos, Lucas Backes falou sobre o problema que tem sido reservar
uma sala. No entanto, disse que o sr. Josenildo, do Ensino, que administra o uso das salas, poderia
conseguir uma permuta, e assim uma sala de dimensões adequadas ficaria reservada para o
Colóquio até o fim do semestre. A resposta será dada durante esta semana, para qual já existe um
expositor programado.
Luiz Paulo comentou a necessidade de marcar uma reunião da Comissão de Restaurante
(cujos membros discentes são ele e Wanderson Costa), para acompanhar a questão do novo
restaurante. Não há novidades significativas sobre o assunto.
Sobre a questão do churrasco de confraternização, Lucas Backes e Rafael falaram sobre as
três possibilidades que eles cogitaram: a primeira, um churrasco no IMPA com igual cobrança para
todos os participantes, quer queiram bebidas quer não; a segunda, um churrasco também no IMPA
mas com cobrança apenas do correspondente ao churrasco, sendo as bebidas vendidas aos que
quiserem; e a terceira, um churrasco no Clube dos Macacos, cobrando apenas o churrasco. A
Comissão considerou melhor a terceira proposta.
A data do churrasco será não mais a quinta-feira dia 10 de maio, mas a sexta-feira dia 11 de
maio, após o futebol. Para controle da arrecadação, Lucas Ambrozio sugeriu que se dessem recibos.
Karina, Luiz Paulo, Mateus e Lucas Backes se dispuseram a coletar o dinheiro.
Após uma breve discussão sobre o micro-ondas, que terminou sem conclusões, marcou-se
uma reunião para a segunda-feira dia 30 de abril, às 17:30h.
A presente ata foi escrita por mim, Lucas Ambrozio, membro da Comissão designado para tal.
Aprovada em ______ de __________________ de ________.

