ATA DA QUINTA REUNIÃO DA COMISSÃO DIRETIVA

Às 12h e 30min do dia 27 de março de 2012, foi realizada a quinta reunião
entre os membros da comissão diretiva da APG. Para discutir os seguintes
tópicos:


Leitura e aprovação da ata da reunião anterior



Mídias de divulgação: site e facebook



Atualização do estatuto no ponto referente ao tema “ata”



Legitimação da APG:

- Definir dia e forma que entraremos em contato com a secretária do
Prof. César Camacho (diretor do IMPA) para pedir informação sobre a posição
da direção do IMPA sobre a legitimação da APG


ANPG e Bolsas:

- Elaborar comunicado que informe os alunos sobre a paralisação da
ANPG e que explique a não adesão da APG a esta paralisação
- Discutir carta à ANPG pedindo esclarecimento de dúvidas sobre a
filiação
- Formatar carta aberta de apoio ao movimento nacional pelo reajuste de
bolsas

Esses tópicos foram definidos como prioridades na quarta reunião dessa
comissão, realizada no dia 20 de março de 2012.

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

A ata foi lida por Vanessa e em seguida, aprovada pelos membros
presentes.


Leandro criou facebook da APG. Leonardo e Francisco atualizarão site.


Leonardo elaborou o seguinte parágrafo para o estatuto sobre o tema
“ata”. (escrever texto do Léo).........Este texto foi lido e aprovado pelos membros
presentes na reunião.


Sobre a legitimação da APG, foi decidido que no dia 29/03/2012
procuraremos a secretária do Prof. César Camacho para obtermos informação
sobre a posição do IMPA.

Roberto elaborou uma carta à ANPG pedindo esclarecimentos de
algumas dúvidas que a comissão diretiva tem sobre a filiação da APG. Esta
carta foi lida e aprovada pelos membros da comissão durante a reunião.
Leonardo enviará esta carta à ANPG.

Sobre a paralisação da ANPG e a carta aberta sobre reajuste das
bolsas, foi decidido que no dia 29/03/2012 enviaremos um e-mail aos alunos
explicando e divulgando a carta aberta à comunidade do IMPA pelo reajuste
das bolsas. Neste e-mail comunicaremos a paralisação convocada pela ANPG
e explicaremos a não adesão da APG à paralisação. Diego ficou responsável
por formatar a carta aberta. Leandro ficou responsável por elaborar o e-mail.
A próxima reunião desta comissão será realizada no dia 03/04/2012 às 17h.
Neste dia, às 18h e 30min, será realizada a assembleia geral da APG.

Estiveram presentes na reunião
•

Diego Guzmán

•

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, 03 de abril de 2012
Comissão Diretiva da APG-IMPA

