Rio de Janeiro, 01 de maio de 2012.
Ata da Quinta Reunião da Comissão de Habitat da Associação dos Pós-Graduandos do IMPA,
realizada em 30 de abril de 2012.
Presentes: Karina Marin, Lucas Ambrozio, Lucas Backes, Luiz Paulo Freire, Nara Bobko, Mateus
de Souza, Rafael Montezuma e Vanderson Lima.
Pauta: churrasco, alimentação, site e mural, e Colóquio dos Alunos
Depois de lida e a aprovada a ata da Quarta Reunião, a Comissão definiu a pauta e começou
as discussões tratando do Colóquio dos Alunos. Lucas Ambrozio registrou que a sala 333, que tem
pelo menos 20 lugares, está reservada para o Colóquio até o final do semestre.
Em seguida, Lucas Ambrozio comentou sobre o conteúdo do site da APG, que já está
funcionando no endereço apg.impa.br. No que concerne a Comissão de Habitat, o site divulga as
atas de suas reuniões e também o Cine-Moebius e o Churrasco, com textos escritos pela Comissão
Diretiva. Falou-se em acrescentar uma página sobre o Colóquio dos Alunos, com o anúncio das
próximas palestras (pelo menos o expositor e o título/tema), assim como anúncio dos filmes do
Cine-Moebius.
Quanto ao Mural, Karina disse que conversaria com a Comissão Diretiva, que também tem
planos para usar o espaço. Reforçou-se a ideia de usar também o mural para divulgar o Colóquio e o
Cine-Moebius, e também o próprio site da APG.
Em seguida, a Comissão tratou da questão do restaurante, sobre a qual não há novidades.
Luiz Paulo falou que a Comissão de Restaurante, para funcionar devidamente, deve ter membros
docentes e outros funcionários, não os que tratam do processo de licitação. Nara e Luiz Paulo se
dispuseram a procurar a sra. Cássia para saber do andamento do processo de mudança de
restaurante e sobre o que pode ser feito para essa Comissão funcionar.
Por fim, a Comissão deliberou sobre a questão do Churrasco. Rafael e Lucas Backes
disseram que o Clube dos Macacos não permitiria um churrasco para 60 pessoas, e portanto
retomou-se a ideia de fazê-lo no IMPA, o que requer autorização. Como nesse caso há limitação de
horário, o melhor dia seria quinta-feira, dia 10 de maio, para não atrapalhar o futebol e o vôlei. O
churrasqueiro faria o churrasco por R$ 18,00 por pessoa, recebendo metade do dinheiro na semana
anterior e o restante no dia. O próprio churrasqueiro comprará as carnes etc. Por outro lado, a
bebida, o gelo etc. terão de ser comprados pela Comissão, no dia do churrasco.
Decidiu-se cobrar R$ 30,00 por pessoa, ressaltando-se que o objetivo do churrasco não é
arrecadar fundos, mas gastar todo o arrecadado no churrasco. Passar recibos.
Se obtivermos a autorização, que será pedida no mais tardar na quarta-feira desta semana,
iniciaremos a cobrança neste mesmo dia. Para divulgar, Lucas Ambrozio irá redigir um e-mail com
todas as informações: data, hora, local, justificativa, preço, quem organiza etc. Karina também
ajudará na divulgação.
A presente ata foi escrita por mim, Lucas Ambrozio, membro da Comissão designado para tal.
Aprovada em ______ de __________________ de ________.

