Ordinária - 14/12
● PRESENTES: Teco, Gerson, Re, Isa D, Rehem, Champs, Dinei, Rodrigo, Hulk,
Paulão, Fanta, Jow, Guy, Jeff

PRÉ DIRETÓRIO DE DATAS
● Entre fazer a Tequilada e a D4, optamos pela D4
● Precisamos escolher outro CA para fazer mais uma festa. A princípio, vamos
tentar com o CEC

RECEPÇÃO DOS BIXOS
● 1ª lista: 02/02. 2ª lista: 09/02. FESTA DA MATRÍCULA: 13/02.
● Vamos atrás de amostras grátis de protetor solar. Responsáveis: Champs,
Paulão e Dinei

MODERAÇÃO DO BIXOS E BIXETES POLI
● Haverá a discussão sobre mudar o esquema de moderação depois do ocorrido
com o post sobre estudar pra rec de mecânica
● Não pode haver espaço para subjetividade
● A advertência deve ocorrer independentemente da opinião da vítima, sem que
ela seja exposta
● Não pode ocorrer exclusão imediata porque todos estão sujeitos a erros e
devem ter uma segunda chance

COLETIVOS DA POLI
● Não podemos ignorá-los
● Podemos incluí-los nas pautas do Diretório, perguntando as opiniões deles
● Podemos trazer discussões dos coletivos para o CMR e também sugerir isso no
Diretório
● O Diretório deve se mostrar aberto aos coletivos e deve tomar a iniciativa dessa
aproximação

ROLÊ DOS BIXOS
Data: 04/03

BREJA PARA OS VELHOS
● Os velhos queriam breja num dia em que não tinha ninguém da gestão no CMR,
portanto não tinha chave do depósito
● Podemos deixar a chave do depósito (e a da geladeira, quando consertar) em
uma caixa com senha, e essa senha só seria conhecida por pessoas confiáveis
(Jow, Bavaria, Nenê etc). Eles fariam o controle dos gastos

SENHA DO COFRE
● A senha não pode ser conhecida por tanta gente
● Faremos uma caixinha, apenas com o dinheiro necessário, à qual toda a gestão
terá acesso. Esse dinheiro será usado para pagamentos quando o Gerson e a
Re não estiverem presentes

CCA
● Prestação de contas
○ Várzea
○ A AEQ sugeriu mostrar a origem do dinheiro das campanhas
● RD’s
○ A eleição de RD’s vai ser online em todos os âmbitos. Não sabemos
quando nem como
○ Podemos fazer alguma coisa para que os alunos entendam o que é um
RD, o que é o Diretório, entre outras coisas
○ Na prática, vão aceitar as “eleições informais” para RD. Mas, oficialmente,
não
● Espaço dos CA’s
○ CA’s estão tendo problemas com isso (pressão do Ministério Público e
das Diretorias)
○ A Toca foi “cedida” no começo dos anos 2000 porque ninguém usava
○ Será criado um forms para que as pessoas relatem seus problemas sobre
isso e, depois, um grupo no Whats para que medidas sejam adotadas
○ A amizade do Médici é valiosa e não podemos arriscá-la

DIRETÓRIO SOBRE AS DOAÇÕES DO INTEGRA
● Queriam uma participação social mais efetiva do que o que ocorria
● Os CA’s vão se organizar em duplas para realizarem alguma atividade
beneficente. Vamos com o CEN

PATROCÍNIO DO AMIGOS DA POLI
● Como a ideia do AdP patrocinar o kit bixo não deu certo, está tendo a discussão
sobre patrocinar cada CA separadamente
● Vamos aceitar colocar o logo deles apenas em material de divulgação, mas não
na camiseta do kit bixo

VÍDEOS
● Faremos vários vídeos e postaremos aos poucos para que o grupo esteja
sempre movimentado
○ Vídeo inicial apresentando o CMR e explicando o que é um CA
○ Vídeo para apresentação dos projetos acadêmicos
○ Vídeo para apresentação dos projetos sociais
○ Vídeo específico sobre o jornal
○ Vídeo específico sobre a SEMM
○ Vídeo específico sobre os Jogos Sedentários
○ Gravação: última semana de janeiro

ROLÊ COM A IPOLI
● Não será open
● Marcar reunião com eles para discutir como será o rolê. Responsável: Rodrigo

CURSO DE ASTROLOGIA NO CMR
● Pois é
● Acertar detalhes com o Fanta

PRÓXIMAS REUNIÕES
● 01/02: CMR Vai à Escola

