Ata da Sexta Reunião da Comissão de Habitat da Associação dos Pós-Graduandos do IMPA,
realizada em 23 de maio de 2012.
Presentes: Lucas Ambrozio, Lucas Backes, Luiz Paulo Freire, Mateus de Souza, Rafael Montezuma
e Vanderson Lima.
Pauta: salas, restaurante e balanço do Churrasco.
A reunião começou com o aviso de que Nara se desligou da Comissão por motivos pessoais.
A leitura da ata da última reunião foi entremeada de comentários sobre o andamento das questões
em abertos ali registradas. Por exemplo, o site da APG já contém uma seção tratando do Colóquio;
o Mural já está sendo efetivamente usado para anúncios do Cine-Moebius, do Colóquio, do
Churrasco; o churrasco foi autorizado e ocorreu sem maiores problemas. Depois disso, a Comissão
definiu a pauta e começou as discussões tratando do tema “salas”.
Mateus relatou que a segurança mudou de atitude, fechando as salas e o salão de leitura
depois das 11h. Ele e Vanderson comentaram também um caso de furto de aluno, ocorrido nas
dependências do IMPA. Rafael irá consultar o sr. Guilherme para saber exatamente as regras e o
porquê da mudança. Mateus considerou importante que haja salas abertas para alunos mesmo nesses
horários.
Depois disso, Luiz Paulo falou sobre a Comissão de Restaurante, isto é, a Comissão
constituída por funcionários, professores e alunos que acompanhará a instalação do novo
Restaurante e fiscalizará seu funcionamento. Ela foi novamente formada, e terá sua primeira
reunião no dia 24 de maio. Os alunos membros são Wanderson Costa (aluno há mais tempo
acompanhando o assunto), Roberto Ribeiro (da Comissão Diretiva) e o próprio Luiz Paulo. Ele
disse que vai pôr em discussão o subsídio e o andamento da mudança do restaurante, que, segundo
ele, continua no mesmo ponto de antes, isto é, parado na feitura do edital.
Finalmente, a Comissão fez o balanço das contas do Churrasco. Um relatório será escrito
por Lucas Ambrozio e divulgado no site da APG.
A presente ata foi escrita por mim, Lucas Ambrozio, membro da Comissão designado para tal.
Aprovada em ______ de __________________ de ________.

