Ata da Assembleia Geral da APG-IMPA

Às 19h do dia 29 de janeiro de 2013, no Auditório 2 do IMPA, foi realizada Assembleia Geral da
APG-IMPA. A pauta aprovada conteve os seguintes tópicos:
1. Relatório das Atividades das Comissões.
a) Comissão Diretiva
b) Comissão de Habitat
c) Atividades Conjuntas
d) Comissão de Salas
2. Churrasco e Festa de Apadrinhamento.
3. Futuro da APG.
a) Quais as atividades da APG em 2013?
b) Postura da APG
4. Documento à Direção (agradecimento e solicitações).
5. Renovação das Comissões
A assembleia foi conduzida por Leandro Cruz, da Comissão Diretiva. A presente ata foi redigida por
Lucas Ambrozio.
1. Iniciando a AG, Leandro Cruz disse que seria preparado um relatório escrito referente às
atividades realizadas pelas comissões existentes no período de fevereiro de 2012 até fevereiro de
2013.
1. a) Falando em nome da Comissão Diretiva, Leandro fez um breve resumo de suas ações,
mencionando especialmente a manutenção do site da APG (contendo documentos e atas,
informações gerais sobre o Colóquio dos Alunos, do Cine-Moebius, e questões de exames antigos),
a existência de outras mídias para comunicação entre os alunos (como os informativos, a página no
Facebook e o grupo no Google), e as reuniões com Camacho, Cássia e Jorge Vitório. Expôs a
opinião de que a APG é reconhecida pelo IMPA, mas ainda há questões, como decisões tomadas
sem consultar a APG da maneira que as Comissões existentes consideram a mais apropriada.
1. b) Lucas Ambrozio fez um breve resumo das atividades da Comissão de Habitat, como a
realização dos seminários do Colóquio dos Alunos, as exibições de filmes no Cine-Moebius, a
reivindicação de subsídio para o almoço e a participação na comissão de restaurante do IMPA
(acompanhando o processo de mudança do restaurante). Mencionou ademais o Mural e o Churrasco
de Confraternização realizado em Maio do 2012.
1. c) Leandro observou que especialmente a partir de meados do ano de 2012 muitas
atividades foram feitas em conjunto pelas Comissões Diretiva e de Habitat. O Projeto Qualidade de
Vida e a participação de membros de ambas as Comissões na comissão de restaurante e em reuniões
com a Direção foram citados.
1. d) Leandro, ele mesmo membro da Comissão de Salas, lembrou que esta Comissão,
criada na AGO de setembro de 2012 para tratar especificamente desse tema antes a cargo da
Comissão de Habitat, acabou constituída apenas por quatro pessoas, que já participavam de outras
Comissões. Disse que pouco foi feito. Falou sobre a questão da crescente falta de espaço, citando a
explicação do IMPA que certas obras de expansão, embora previstas, não foram realizadas por

variadas razões administrativas. Disse que foram solicitadas há tempo mais tomadas para o Salão de
Leitura e o conserto do ar condicionado da área comum da 134, embora ambas as solicitações não
tenham sido atendidas até o momento (por outras alegadas razões administrativas). Os participantes
da AG citaram também sobre o mobiliário ruim do Salão (mesas bambas), e propôs-se como
atividade futura reunir tais reivindicações num documento a ser entregue à administração do IMPA.
2. Leandro explicou a ideia dos “padrinhos”. Existente como programa oficial em algumas
universidades estrangeiras, a ideia é que os alunos novos possam escolher um aluno mais antigo
disposto a ser uma espécie de padrinho, informando-lhe sobre a vida no IMPA em seus diversos
aspectos. Tal apadrinhamento ocorreria em um momento descontraído, como uma festa, talvez após
uma exposição oficial do Ensino sobre o funcionamento do IMPA. Como ideia, foi aprovada por
toda a AG, embora tenha havido discussão sobre certos detalhes práticos: os padrinhos devem ser
voluntários, não convém fazer festa de grandes proporções. Estes aspectos práticos serão melhor
discutidos nas comissões.
Falando em nome da Comissão de Churrasco, Roberto Teodoro explicou que o Churrasco do
período anterior, adiado, foi transferido para 05 de Fevereiro. Para a realização deste evento as
principais dúvidas seriam quanto ao número de ingressos vendidos e ao controle da entrada. Essa
discussão tomou considerável tempo, dividido entre explicações sobre o porquê de certas restrições
e ponderações sobre a conveniência ou não das propostas apresentadas. Por maioria de votos a favor
(22 contra 4, descontadas as abstenções), a Assembleia votou pela venda de mais ingressos até o
limite de vagas na Churrasqueira do IMPA, preferencialmente aos alunos do IMPA. Sobre o
controle da entrada, Roberto distribuirá pulseiras aos pagantes. Um e-mail será mandado primeiro
aos alunos do IMPA, e depois será feita divulgação a todos.
3. Sobre as novas atividades, imediatamente se comentou sobre o assunto “salas” e
“moradia”. Sobre esse assunto, originalmente a cargo da Comissão Diretiva, Leandro lembrou que a
ação do IMPA foi a contratação de funcionária para ajudar os alunos a encontrar locais para morar
(o que não está sendo satisfatório, segundo manifestação dos presentes). Também se falou sobre o
IMPA comprar local para alunos ficarem. O plano de saúde, reivindicação já constante no Projeto
Qualidade de Vida, foi também assunto de discussão, isto é: as possibilidades de ser implementado
e sua manutenção numa versão atualizada deste Projeto.
Outro assunto importante discutido foi o quanto a APG deve se envolver com questões
relacionadas ao Ensino no IMPA. Registro algumas indagações: devemos reivindicar que um aluno
participe das reuniões do Ensino (excetuando-se, é claro, as que tratem de alunos em particular)?
Como isso seria feito? Queremos que nossa opinião seja ouvida quando ocorrerem mudanças nas
estruturas dos cursos? Queremos ter um representante dos alunos atuando na Comissão de Ensino?
Essa discussão levou tempo. Alegando-se a complexidade da discussão e o avançado da hora, a
discussão ficou inconclusa e foi adiada para uma futura AG, a ser talvez convocada para discutir
apenas esse assunto.
4. O Documento não foi discutido, mantendo-se seu projeto no âmbito das Comissões.
5. Listadas as seguintes tarefas: Colóquio dos Alunos, Moradia, Cine-Moebius, Salas,
Mídias. Nesse última tarefa estaria incluído a página do Facebook e o futuro Blog “La Janela”,
divulgando atividades culturais.
Leandro expôs a ideia, já discutida entre as Comissões, de a APG funcionar no momento
apenas com uma Comissão, com subdivisão de tarefas no interior dela. Não houve manifestações
em sentido contrário.
Essa Comissão, chamada Diretiva conforme o Estatuto e com os poderes e deveres ali
descritos, será integrada por:
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Francisco Gozzi
Francisco Ganacin
Leandro Cruz
Lucas Ambrozio
Lucas Backes
Luiz Paulo Freire
Marco Mendez
Mateus Costa
Plinio Pino
Rafael Montezuma
Ricardo Paleari
Roberto Ribeiro
Vanderson Moreira

aguardando-se ainda a manifestação posterior de ausentes também interessados em participar.
As datas das reuniões dessa Comissão serão amplamente divulgadas, com o intuito de
aumentar a participação geral.
Uma AGO foi marcada para 09 de abril de 2013, e com isso a Assembleia terminou.

