Ordinária 17/11
PRESENTES:
● Gerson, Teco, Isa D, Rodrigo, Re, Isa P, Hulk, Rehem, Conan, Fanta, Carol
Person, Pádua, Isa K, Dinoia, Paulão, Júlio, Kiwi, Champs, Fe

ACADÊMICO
PARALISAÇÃO:
●
●
●
●
●

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 Isa P, 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)

● Isa P falou com o Mourão e ele gostou das ideias
● Divulgar melhor para os professores e falar com eles o mais rápido possível
● A do PMI será feita na quinta-feira (17/10)
POLI VAI À ESCOLA E CMR VAI À ESCOLA:
●

Fazer reunião nas férias

● Apresentações prontas para as particulares. Temos que fazer para as públicas
GRUPO DE DÚVIDAS NO FACEBOOK
●
●

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)

● Evitar de falar merda do tipo “fujam da Poli”
● Falar com professores de cursinho para que eles divulguem os grupos. Teco vai
criar o texto padrão pra mandar pra eles
MÓDULO VERMELHO
● Alunos de DD precisarão fazer 32 créditos quando voltarem para o Brasil e
podem acabar caindo no 76
● Pré-mestrado está uma zona e vai ter que ser batido até março do ano que vem
● O módulo de nuclear foi apresentado na CG e o Piqueira quer que ele seja
voltado para os alunos do PMT
● Aproveitamento de estudos não vai ser considerado módulo vermelho
DUPLO DIPLOMA
● Vai ter para o PMI a partir do ano que vem, em Medellín, na Colômbia

MINING TEAM
●

Re está conversando com o Burt sobre espaço

● Vão apresentar na SEMM
● Fanta falou de uma sala que era do petróleo
EXTRAS:
●

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

● Falaram no conselho sobre uma rede chamada Aluminae USP para ajudar os
formados a manterem contato com as pessoas da sua turma
● Isa P lançou o forms de avaliação da disciplina do PMT. Pressionar todo mundo
pra responder
● Gerson e Pádua pensaram em colocar um mural de estágios no lugar da vitrine
de bata e samba-canção

DIA A DIA
SOFÁS:
●
●

Doug pegou o sofá “bom”
Subimos o sofá marrom

● Temos menos lugar para sentar
● Colocar mesa e cadeiras para o almoço
GELADEIRA:
●

0800-725-0012. Ligar de telefone fixo. Re ficou responsável

● Re ainda não viu
● Com o orçamento, o Fanta consegue a grana com o pessoal da pós. Fazer
orçamentos por fora (2 ou 3)
TELEFONE:
●

Pádua ainda não passou as informações necessárias para a Isa D

● Falaram com a Kátia e com o Reginaldo. Pediram para falar com os professores
● Não há nenhum documento que comprove relação entre o CMR e os
departamentos e isso seria necessário
● Custaria 15 mil reais. Pois é
AR-CONDICIONADO:
●

Gerson mandou orçamentos nos sites e só algumas empresas responderam. Vai ter mais tempo pra ver
isso pós-SEMM

● Ainda estamos na SEMM
MALAS

● As prateleiras não estão aguentando
LIMPEZA:
●

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

● Tomar cuidado com água parada. Virar os baldes para baixa
● Não deixar o lixo acumular (principalmente a caixa dos salgados)
● Mutirão de organização da gestão terça-feira 14h
CHAVES
●
●

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

● Guardar chaves no lugar certo
● Perdemos a chave da toca e precisamos dar um migué
● Kiwi vai falar com a Madalena. Gerson vai mandar e-mail para smeston@usp.br
ÁRVORES:
●
●

Gerson não falou com o Kiwi
Falaram com o pessoal da dança para que eles falassem com o Médici mas ainda não deu certo

● Kiwi vai falar com a Madalena
MESINHA:
●
●

Koseki continua fazendo
Primeiro estruturar a mesinha, depois ver sobre a outra estufa

AMBIENTE DO CMR
ACESSO AO CMR
DEPÓSITO
●

Pádua falou que tem muita coisa no depósito

EVENTOS DO DIRETÓRIO:
NATAL SOLIDÁRIO
Data: 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

● Isa D não foi na última reunião
● Evento lançado
● Vai ser na mesma aldeia do ano passado (mais ou menos 400 pessoas)

EVENTOS DO CMR:
PARALISAÇÃO DO PMI
Data: 17 de novembro
Horário: 15h
Responsáveis: Hulk (evento), Rehem, Isa K e Hulk (falar com os professores, com o
Thor e com a Aline), Isa P (mediação), Champs (arte)
● Definir posições que o CMR vai assumir e mostrar para os professores que elas
foram deliberadas em reunião, por meio da ata
● Lançar o evento na quinta
TROCA DE GESTÃO
Data: 17 de dezembro
Responsáveis: Panqueca (planilha)
● Save the date
SEMM
Data: 7 a 11 de outubro
● Tá tendo
● Colem nas palestras
SALDÃO E ITENS
Data: 31 de outubro e 01 de novembro
Responsável: Isa V
●

Vendemos algumas coisas na segunda mas esperamos vender mais na terça

● Até que não vendemos pouca coisa
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: 4 de novembro
Responsáveis: equipe do jornal
●
●

Falar com o financeiro antes de gastar na próxima vez
Isa D vai conversar com o Koseki

● Teve
● Muitas opções atrapalharam
● Precisamos de mais organização

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

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
●
●

Deixar o concurso de artes aberto por duas semanas
Gerson vai ver com outros CAs onde eles fazem as batas

EXTRA
- Lista de coisas para comprar na porta da gestão
ELEIÇÕES DO DCE
Data: 8 a 10 de novembro
Horário:
LICITAÇÃO DO RESTAURANTE
● Gerson vai tentar marcar reunião com o Piqueira semana que vem sobre a
licitação do restaurante
JORNAL DOS BIXOS
● Gerson vai tentar marcar reunião com o Piqueira semana que vem para tentar
fazer a edição do jornal dos bixos colorida
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

● Não vai rolar
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

● Não é pulga, é ácaro
● A empresa vai vir na quarta mas não dá porque é semana da SEMM
● Gerson vai falar com o cara da dedetização (Tarcísio)

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

● Isa V vai descobrir quem consegue fazer isso
● Gerson vai falar com o Dan

