Ordinária 24/10
PRESENTES:
● Pádua, Renata, Fábio, Visa, Gerson, Bella, Carol P, Rodrigo, Paulão, Isap,
Panqueca, Teco, Daniel, Dinei, Rehem

ACADÊMICO
PARALISAÇÃO:
●
●
●
●

Professores não responderam Thor sobre a data sugerida de paralisação
Devemos fazer uma paralisação do PMT também? (separado, claro) Não estamos sentindo essa pressão,
então por enquanto está tudo bem
Thor falou com a Carol do Grêmio sobre a pró-aluno e vai esperar a resposta dela
Isap vai divulgar a ata e vemos se surge a necessidade de outra paralisação

● Thor mandou email sugerindo o dia 17/10 e os professores curtiram, mas a
galera de Santos não gostou tanto
● Professores de Santos sugeriram sexta (dia 18/10)
● Quinta é o melhor dia para os alunos e essa é a data definida. Hulk vai criar o
evento
● Ainda não sentimos necessidade de paralisação no PMT. Foi sugerida a criação
de uma “caixa de críticas e sugestões”
● O CTA interviu e a sala 1 e a pró-aluno vão ser unificadas, tornando-se uma sala
de informática para professores e alunos (graduação e pós)
ADOTE UM BIXO:
●
●

Adote um bixo: o problema é que as pessoas ficam muito longe uma das outras e não se aproximam direito.
A ideia era integrar, mas não dá certo. Cada entidade, então, vai ficar responsável pelo seu adote um bixo.
AEQ tem um formulário bom. Vamos pensar no formulário depois

● O Adote um Bixo do Grêmio vai continuar existindo e vamos fazer um nosso
também
● Fazer reuniões com alunos dos departamentos sobre isso
POLI VAI À ESCOLA E CMR VAI À ESCOLA:
●
●

Poli Vai à Escola está sendo empurrado, mas no final provavelmente quem vai tocar é o acadêmico. Pode
servir pra atrair pessoas pro CMR. Tomar cuidado pra essa iniciativa não morrer
Divulgar bem o CMR Vai à Escola

● O CMR Vai à Escola será melhor planejado para ser melhor aproveitado no ano
que vem. Planejar com antecedência
● Falar sobre a relação alunos formados x demanda de mercado
● Montar apresentação sobre escolas públicas

GRUPO DE DÚVIDAS NO FACEBOOK
●

Rodrigo deu a ideia de fazer um grupo com pessoas que estão no cursinho pra tirar dúvidas sobre o curso e
sobre a vida na Poli. Responsáveis: Rodrigo e Isap

● Rodrigo criou o grupo e montou a descrição mas ainda não adicionou as
pessoas.
● Divulgar em Spotteds e outras páginas
● Adicionar vestibulandos antes de janeiro
MÓDULO VERMELHO:
●
●
●
●

Para cursos do seu departamento, vai ser “open vagas”
A prioridade vai ser tipo uma lista de chamada da fuvest
Química não vai ter módulo e eles vão reformular completamente a grade curricular deles
Cada departamento decide o processo de seleção

● Existe uma ideia de pré-mestrado (a pessoa faria algumas matérias e teria que
ter IC)
● Alguns departamentos querem limitar o número de vagas selecionando pelas
melhores notas, mas cada departamento poderá fazer do seu jeito. No PMT
haveria apenas uma provinha
MINING TEAM:
●
●

Primeira semana de férias vai rolar integração de gerações do PMI que o time vai organizar
Projeto deu uma guinada pra outra direção, querendo se tornar um local para os alunos da engenharia de
minas terem orgulho do seu curso e não desistirem dele

● Há um espaço atrás do PMI que seria uma opção para uso do Mining Team
EXTRAS:
●
●

Algumas semanas de estudos e de extensão querem passar suas semanas para o primeiro semestre
porque tem muito mais janelas
Rodrigo deu a ideia de fazer um grupo com pessoas que estão no cursinho pra tirar dúvidas sobre o curso e
sobre a vida na Poli. Responsáveis: Rodrigo e Isap

● Montar cronograma de eventos para melhorar a organização. Colocar no kit
bixo, deixar fixado na parede do CMR, do PMI, do PMT, etc
● Rodrigo criou o grupo e montou a descrição mas ainda não adicionou as
pessoas
● Contrataram um novo zelador para o PMT e o PMI, que pode cuidar de
problemas contra pragas
● Alguns ar condicionados foram trocados nos departamentos
● Zé Renato sugeriu dar uma aula compacta de PEF só para o PMI

DIA A DIA
SOFÁS:

●

Esperando o Doug pegar o sofá marrom

● Mudança de planos: o Koseki consertou o sofá marrom. Agora vamos doar o
antigo sofá bom para o Doug e subir o marrom para o mezanino
● Usar a estante para colocar mochilas e arrumar a bagunça que está lá
GELADEIRA:
●

Está em andamento. Se tudo der certo, não precisaremos pagar. Fábio vai checar isso

● Temos que dar um migué e falar que a geladeira é comodato (na verdade é do
Nenê) para que a gente não precise pagar
● 0800-725-0012. Ligar de telefone fixo. Re ficou responsável
TELEFONE:
●

Pádua vai falar com a Kátia sobre o telefone

● Ainda não falou. Bella ficou responsável
AR-CONDICIONADO:
●

Gerson vai voltar a ver sobre o ar-condicionado

● Ainda não viu, mas vai ver
LIMPEZA:
●

Mutirão de organização do CMR: Sábado, dia 29 de outubro.

● Analisaremos a situação após o rolê de quinta
● Fábio ainda precisa cobrar a limpeza da festa de sábado
CHAVES
● Achar a chave do depósito
ÁRVORES:
●

Kiwi falou com várias pessoas pra tirarem a árvore de trás do CMR. Daqui umas semanas, ele vai atrás de
uma resposta

● Gerson vai falar com o Kiwi
MESINHA:
●

Thor, Bella e Re vão ser os responsáveis

● Koseki aceitou passar para alguém, vai mostrar para alguém onde compra as
coisas
● Tranca para a outra estufa com coisas mais caras como Cup Noodles. Fica em
aberto, Gerson e Re vão pensar
AMBIENTE DO CMR
● Chamar os bixos para o rolê de quinta. Gerson vai falar com a Nat e vamos
contar com a ajuda do Paulo, do Dinoia e do Panqueca

ACESSO AO CMR
●
●
●
●
●

CMR está abrindo tarde
Esse problema vai ser resolvido quando a gente passar a chave pra próxima gestão
Isap deu a chave dela pra Re, que chega cedo
Podemos futuramente tabelar as chaves e associar com quem tem ela
Bella vai falar com o Kiwi e fazer um levantamento de quem tem chave

● Problema aparentemente resolvido. Boa Re
● Bella ainda vai falar com o Kiwi

EVENTOS DO DIRETÓRIO:
NATAL SOLIDÁRIO
Data: a decidir, mas provavelmente 10 ou 11 de Dezembro
Reuniões: quarta às 17h, na AEQ
Participando: Visa, Bella, Re
●
●
●

Está rolando doodle pra mudar a data da reunião
Resto da organização está ok em incluirmos a capoeira de novo
Ver quem também tem interesse em ajudar

SAPO
Data: Começo de Novembro
Responsável: Gerson
● Rolê dos jornais nessa quarta na Share, vai ter comida árabe e presença de
refugiados árabes
● Cada CA vai levar algumas edições dos seus jornais

EVENTOS DO CMR:
REGANDO SONHOS
Data: 25 de Outubro
Responsável: Visa
Participando: Bella, Re
● Vai ter
ROLÊ DA SEMANA
Data: 27 de Outubro
Responsáveis: Teco, Rodrigo, Gerson, Bella
● Rolê normal com dogada no almoço
● Ofício determina que começa 16h
● Falar com o Koseki

SALDÃO E ITENS
Data: 31 de Outubro e 01 de Novembro
Responsável: IsaV
● Fábio vai fazer uma polo para ex-gestão sob encomenda
● Fazer saldão de segunda no biênio (pedir ofício) e terça no CMR (divulgar bem!)
● Fazer contagem das coisas do saldão na sexta, 28/10
CHURRAS NO CMR DE UM CARA DA MINAS
Data: 02 de Dezembro
Responsável por falar com ele: Gerson

RECEPÇÃO DE BIXOS
INTEGRAÇÃO
Comissão de recepção de bixos: Re, Thor, IsaP, Teco, Panqueca, Champs, Paulão,
Dinei, Visa
● Fazer reunião em meados de novembro
KIT BIXO
●
●

Fazer casacos lá pro começo do ano (pré-integra), pra ficarem prontos em abril/maio. Teco responsável
Lembrar na próxima reunião de abrir as inscrições de artes

● Na quarta (02/11), abrir as inscrições de artes

EXTRA
PRÓXIMA GESTÃO
●
●
●

Vai ficar pra próxima reunião, que vai rolar no dia 24 de Outubro. Lembrando que esse dia vai ter saldão
Google groups vai ser atualizado
Re vai criar um trello pra gestão

●
●
●
●
●
●
●

Presidente: Gerson
Vice-Presidentes: Bella e Rehem
Secretário: Teco
Tesoureira: Renata
Diretor Acadêmico: Rodrigo
Diretor de Eventos: Hulk
Diretor Financeiro: Panqueca

● Diretores de Espaço: Paulão e Dinei
● Diretor de Comunicações: Champs

