Ordinária 31/10
PRESENTES:
● Gerson, Re, Hulk, Rehem, Rodrigo, Dinoia, Isa V., Isa D., Panqueca, Ju, Japa,
Koseki, Fe, Fábio, Noia, Nenê

ACADÊMICO
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”

● Ainda não há data definida
● Hulk já fez a descrição mas ainda precisa de mais informações
● “Caixa de críticas e sugestões” vai ser feita pela IsaP, uma só para PMT e PMI.
Gerson divulga
● Perguntar para o Thor se dá pra marcar uma data para a paralisação
● Reunião para ver se a paralisação pode ser na quinta-feira da próxima semana
(10/11)
POLI VAI À ESCOLA E 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

● Fazer reunião nas férias
GRUPO DE DÚVIDAS NO FACEBOOK
●
●
●

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

● Rodrigo pediu para que as pessoas confiram os grupos e vejam se tem algum
erro
● Primeiro adicionar pessoas do PMT e do PMI pra depois adicionar vestibulandos
(antes do Sisu)
MÓDULO VERMELHO
●

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

● Isa P. escreveu o texto no jornal sobre o módulo vermelho
MINING TEAM
●

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

● Re está conversando com o Burt sobre espaço
EXTRAS:
●
●

Montar cronograma de eventos para melhorar a organização. Colocar no kit bixo, deixar fixado na parede
do CMR, do PMI, do PMT, etc
Zé Renato sugeriu dar uma aula compacta de PEF só para o PMI

● A sala não gostou da ideia do Zé Renato. Agora, há duas opções: duas turmas
(uma para o 3º e outra para o 2º ano) ou uma turma só com preferência para o
3º

DIA A DIA
SOFÁS:
●
●

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

● Doug pegou o sofá “bom”
● Subimos o sofá marrom
GELADEIRA:
●
●

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

● Re ainda não viu
TELEFONE:
●

Ainda não falou. Bella ficou responsável

● Pádua ainda não passou as informações necessárias
AR-CONDICIONADO:
●

Gerson vai voltar a ver sobre o ar-condicionado

● Mandou orçamentos nos sites e só algumas empresas responderam. Vai ter
mais tempo pra ver isso pós-SEMM
LIMPEZA:
●
●

Analisaremos a situação após o rolê de quinta
Fábio ainda precisa cobrar a limpeza da festa de sábado

● Limpamos na sexta e está bem mais limpo. Vamos tentar manter
CHAVES
●

Achar a chave do depósito

● Achamos
● Fazer lista de pessoas com chave
● Algumas pessoas da gestão atual vão querer ficar com a chave da porta. Vamos
organizar melhor depois
ÁRVORES:
●

Gerson vai falar com o Kiwi

● Não falou
● Falaram com o pessoal da dança para que eles falassem com o Médici mas
ainda não deu certo
MESINHA:
●
●

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

● Koseki continua fazendo
● Primeiro estruturar a mesinha, depois ver sobre a outra estufa
AMBIENTE DO CMR

ACESSO AO CMR
●
●

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

● Nenhum problema por enquanto
DEPÓSITO
● Pádua falou que tem muita coisa no depósito

EVENTOS DO DIRETÓRIO:
NATAL SOLIDÁRIO
Data: a decidir, mas provavelmente 11 de Dezembro
Reuniões: quarta às 17h, na AEQ
Participando: Isa V, Isa D, Re
● Vai ter
● Isa V disse que a organização está tranquila por enquanto

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

● Rolê dos jornais foi péssimo

EVENTOS DO CMR:
REGANDO SONHOS
Data: 25 de Outubro
Responsável: Visa
Participando: Bella, Re
●

Vai ter

● Foi bom, geral curtiu
● Não comprar glitter no ano que vem
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

●
●
●
●

A chuva causou e não veio tanta gente, mas não foi ruim
Financeiramente também foi bom
Próximo rolê: comprar mais gelo, organizar melhor as tarefas
O plano é fazer mensalmente (intercalando com rolê quinzenal do jornal)

SEMM
Data: 7 a 11 de outubro
● Reduzir o pedido de salgados no CMR e controlar a entrada para evitar pessoas
querendo só o coffee break. Dinei vai falar com a Jady
● Melhorar a divulgação
SALDÃO E ITENS
Data: 31 de Outubro e 01 de Novembro
Responsável: IsaV
●

Fábio vai fazer uma polo para ex-gestão sob encomenda

● Tá tendo
● Vendemos algumas coisas na segunda mas esperamos vender mais na terça

CHURRAS NO CMR DO MARIO
Data: 02 de dezembro
Responsável por falar com ele: Gerson
● Ele vai trazer as bebidas e só vai comprar da gente o que precisar a mais
● Ele só vai poder fazer o churras se pagar a limpeza antes
● Rolê para mais ou menos 30 pessoas
● Quem quiser colar, cola
HAMBURGADA DO JORNAL
Data: 7 de novembro
Responsáveis: equipe do jornal
● Tentar encerrar 13h para que as pessoas possam voltar para a SEMM
● Falar com o financeiro antes de gastar na próxima vez
● Isa D vai conversar com o Koseki

RECEPÇÃO DE BIXOS
INTEGRAÇÃO
Comissão de recepção de bixos: Re, Thor, IsaP, Teco, Panqueca, Champs, Paulão,
Dinei, Visa
●

Fazer reunião em meados de novembro

● Reunião 16/11 às 17h. Para discutir nessa reunião: Rehem e Hulk lançaram a
ideia de um festival de sorvete. Discutir como manter o sorvete gelado e ver se
ela vai ser feita no fim desse ano ou no começo do ano que vem. Discutir sobre
o Adote um Bixo e sobre o jornal no kit bixo. Marcar reunião do Integra
KIT BIXO
●

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

● Deixar o concurso aberto por duas semanas

EXTRA
- Lista de coisas para comprar na porta da gestão
INTEGRA COM O CAEA
● O grande contra é o caça. Se quiserem, podem correr a lista com a gente. Teco
vai falar com o pessoal do CAEA
● Os mais velhos são contra

FORRAR O SOFÁ ANTES DA TROCA DE GESTÃO
● Tirar as pulgas
● Orçar capas para o sofá
● Isa D vai falar com a Kátia sobre dedetização
CASACOS
● Pensamos em doar mas nada está definido
PRÓXIMA GESTÃO
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Presidente: Gerson
Vice-Presidentes: Bella e Rehem
Secretário: Teco
Tesoureira: Re
Diretor Acadêmico: Rodrigo
Diretor de Eventos: Hulk
Diretor Financeiro: Panqueca
Diretores de Espaço: Paulão e Dinei
Diretor de Comunicação: Champs

● Isa V vai colocar todo mundo no e-mail do Diretório
● Reunião mantida para segunda por enquanto

