ATA DA REUNIÃO ENTRE A APG-IMPA
E O DIRETOR DO IMPA

Às 15h do dia 12 de Julho de 2012, foi realizada uma reunião entre os
representantes de ambas comissões da APG-IMPA, Karina e Luiz (comissão de
Habitat); Javier, Leandro e Roberto (comissão diretiva), com o diretor do IMPA,
Prof. César Camacho, e a assessora da direção, Cassia Pessanha, para
discutir os seguintes assuntos:
•

Apresentação da APG-IMPA

•

Apresentação do Projeto Qualidade de Vida

A reunião começou com o Professor César Camacho pedindo aos alunos
presentes que se apresentassem.
Em seguida, foram deliberados os seguintes pontos referente a pauta:
•

Iniciamos a reunião explicando o que motivou a reativação da APG-IMPA
e sua atual organização.
◦ Citou-se que a notícia da desalocação dos alunos das salas do
quarto andar motivou uma mobilização que culminou com a
reativação da APG-IMPA, em setembro de 2011, funcionando com
uma comissão provisória composta por cinco alunos.
◦ Em Fevereiro de 2012, em uma assembleia geral a APG-IMPA foi
oficialmente reativada.
◦ Esta associação está dividida em duas comissões (foi explicado a
finalidade de cada comissão), totalizando 20 alunos, que
representam o poder máximo que é a assembleia dos alunos.

•

O diretor sugeriu que a APG-IMPA tentasse manter contato com exalunos do IMPA.

•

Quanto a questão financeira dos alunos, o diretor mostrou-se ciente e
preocupado.

•

Quanto ao Projeto Qualidade de Vida, o diretor se posicionou simpático
a atitude dos alunos:
◦ Para que a direção possa se posicionar oficialmente sobre quais
auxílios poderá oferecer aos alunos é necessário a chegada do
orçamento de 2012, que está previsto para chegar em Agosto.
◦ Analisando o projeto, a direção acredita ser viável conceder subsídio
para o almoço, conforme já prometido, e ao transporte.
◦ Quanto ao plano de saúde, cuja previsão anual para os 131 alunos
que o IMPA tem hoje, o gasto é de aproximadamente R$ 220.000,00,
o que torna esse auxílio, somado aos outros dois, um montante muito
alto, a princípio.

•

Foi citado que o subsídio ao almoço deverá entrar em vigor em agosto
do decorrente ano.

•

Quanto a problemas relacionado a moradia:
◦ A direção mostrou-se ciente e preocupada com a situação
◦ Foi dito que alguns alunos do IMPA estão morando em favelas no Rio
de Janeiro
◦ O diretor citou que recentemente houve uma possibilidade do IMPA
comprar um hotel na Gamboa. Porém, devido a distância, ele achou
que não seria um bom lugar para os alunos do IMPA morarem
◦ Foi dito que com o auxílio para o transporte os alunos poderão morar
em lugares mais distantes, porém mais seguros e confortáveis.
◦ Além disso, foi dito que já se contratou a Sabrina, uma funcionária
para auxiliar os alunos e demais membros do IMPA no que diz
respeito a moradia (ou alojamento temporário).

•

Foi dito que para a direção do IMPA conceder auxílios permanentes é
bem mais complicado do que gastos, por mais que alto, mas feitos uma
única vez:
◦ Como por exemplo reformas, construção, ou compras de
equipamentos ou móveis

•

Ao fim da reunião comentou-se sobre as questões das salas dos alunos
◦ Inicialmente apresentamos que recebemos a notícia que realmente
perdemos as salas do quarto andar até o banheiro, diferente do que
havia sido dito aos alunos em 2011
▪ Na época nos disseram que perdemos apenas 5 salas.
◦ O diretor nos disse que o plano do IMPA era ampliar a sala 134,
criando mais 30 vagas para alunos, e com isso a perda das salas do
quarto andar não nos deixaria desalojado.
▪ Essa ampliação não foi executada mediante às dificuldades com
as empreiteiras selecionadas para executar a obra
◦ Uma vez que nesse momento os alunos precisarão usar mais o salão
de leitura, o diretor se comprometeu em reformá-lo.
◦ Foi dito, que o espaço dedicado aos alunos no anexo está passando
por um processo de adequação (troca de mobília e reforma nas
instalações) para melhorar as condições de trabalho.

Estiveram presentes na reunião
•

Prof. Cesar Camacho

•

Cassia Pessanha

•

Karina Marín

•

Javier Correa

•

Luiz Moreira

•

Leandro Cruz

•

Roberto Ribeiro

Esta ata foi aprovada pelos membros da comissão diretiva e pelos demais
presentes nesta reunião.

Rio de Janeiro, 19 de Julho de 2012
Comissão Diretiva da APG-IMPA

