Ordinária 22/11
PRESENTES
● Teco, Gerson, Re, Isa D, Raul, Tuts, Hulk, Rodrigo, Rehem, Isa D, Jow, Paulão,
Dinoia

ACADÊMICO
ELEIÇÃO DE RD’S
● Não vai ser online
● Ainda não há nada definido. Vamos fazer do nosso jeito por enquanto
PARALISAÇÃO
●
●
●

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)

● Miou
● Justificar a não ocorrência da paralisação. Responsável: Aline
● O Tomi não tá nem aí pra paralisação e esculachou o Rehem, mas disse que
devemos discutir isso primeiro na COC com os professores
● Vai ficar para o próximo semestre
GRUPO DE DÚVIDAS NO FACEBOOK
●
●

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

● Começar a divulgar em alguns grupos de vestibulares e spotteds
● Não convidem o Marrach
● Vídeo-aulas do Gerson
MÓDULO VERMELHO
●
●

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

● Rodrigo inútil
● O módulo de nuclear não vai exigir tanto investimento e temos espaço disponível

MINING TEAM
●
●

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

● Estão querendo pegar um espaço do lado do CMR e ninguém falou com a gente

REPRESENTAÇÃO DISCENTE
●
●
●

Aline vai ser suplente da COC e diretora acadêmica do CMR
Isa K vai ser RD do conselho pelo PMI
Não sei se eu anotei certo

EXTRAS
●
●
●

Falaram no conselho sobre uma rede chamada Alumni 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

● 20 pessoas da Nigéria vão fazer pós no PMI. Eles vêm no começo de janeiro.
Podemos incentivar um bate-papo com eles. Falar com a iPoli sobre isso
● Rodrigo vai falar com a Gi (boa Rodrigo) sobre parcerias com o iPoli
● Nosso eficiente DA já falou com a futura gestão da iPoli. Eles acharam a ideia
interessante e disseram que é só falar com eles quando os gringos chegarem
● Podemos fazer um rolê do iPoli e do CMR e pegamos uma parte do lucro

DIA A DIA
SOFÁS
●
●

Temos menos lugar para sentar
Colocar mesa e cadeiras para o almoço

● Por enquanto não tá precisando
● Forrar antes da troca de gestão
● Gerson está vendo com o Tarcísio sobre a dedetização e tá tentando marcar pra
um sábado
GELADEIRA
●
●

0800-725-0012. Ligar de telefone fixo. Re ficou responsável
Com o orçamento, o Fanta consegue a grana com o pessoal da pós. Fazer orçamentos por fora (2 ou 3)

● Tem que ver o RG (14 dígitos) que é um número que fica dentro da geladeira
● Precisamos ver um outro plano. Mentir sobre o comodato não é um bom plano
TELEFONE
●
●
●

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

● Vai ter
AR-CONDICIONADO
●

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

● Ainda não viu
MALAS
●

As prateleiras não estão aguentando

● Por enquanto vamos deixar assim
LIMPEZA
●
●
●

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

● Teve e ficou boa
CHAVES
●
●

Fazer lista de pessoas com chave
Guardar chaves no lugar certo

● Achamos a chave da toca e estava com o Toca (sem trocadilhos)
ÁRVORES
●

Kiwi vai falar com a Madalena

● Gerson vai mandar email pro Médici
MESINHA
● Isa D vai falar com o Koseki
● Tá faltando refri
● Comprar coisas anotadas na lousa atrás da porta da gestão

EVENTOS DO DIRETÓRIO
NATAL SOLIDÁRIO
Data: 12 de dezembro
Reuniões: quarta, às 17h, na AEQ
Participando: Isa V, Isa D, Re
●
●

Evento lançado
Vai ser na mesma aldeia do ano passado (mais ou menos 400 pessoas)

● Vai ter e mudou pro dia 12
● Deixar os presentes em alguma caixa

PRÉVIA DO DIRETÓRIO DE DATAS
Data: 23 de novembro
Quem vai: Gerson, Re, Rehem
● Ideia: fazer 3 festas por semestre

●
●
●
●

○ 1º semestre: D4, Poli à Trois e Bixopp
○ 2º semestre: Junina (extra), Bota-Fora (sugestão) e mais duas
○ As festas tradicionais não poderiam mais existir
O CAM aceitaria abrir mão do CAM Rodeo se todos abrissem mão de suas
festas tradicionais
Rolê até 100 pessoas seria open
Cada entidade teria direito a fazer 1 rolê “médio” por ano (500 pessoas mais ou
menos)
Ideia do CAM: ou o CA faz uma festa sozinho ou faz duas festas com mais
entidades envolvidas

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

● Miou por enquanto
TROCA DE GESTÃO
Data: 17 de dezembro
Responsáveis: Panqueca (planilha)
●

Save the date

● Panqueca já fez a planilha de gastos
SEMM
Data: 7 a 11 de outubro
●
●

Tá tendo
Colem nas palestras

● Teve
● As reuniões do ano que vem vão começar após o Integra
● Seria interessante se as atividades pudessem entrar nos currículos dos
participantes
CHURRAS NO CMR DO MARIO
Data: 03 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

● Ele quis mudar do dia 02 pro dia 03 (sábado) e aceitamos

PRÓXIMAS REUNIÕES
● Dia 13, 14 ou 15: reunião para falar sobre o feedback dos departamentos sobre
as nossas ideias de recepção. Todos da gestão com a camiseta preta do CMR
para tirarmos foto.

EXTRA
A risada da Aline é muito boa

PÓS-GRADUAÇÃO
● O Gustavo, da pós, falou que eles estão querendo aproximar a graduação da
pós, mas não tem ideia de como fazer isso
● Precisamos discutir ideias para viabilizar isso
● Melhorar a divulgação de assuntos de pós-graduação nas salas
REFORMA
● Gerson pegou o projeto com o Fanta e pode mostrar pra quem quiser
● Não perderíamos o espaço até a breja. Perderíamos até a “falha” na parede do
lado da geladeira
● Há um plano B: só reformar lá fora e colocar uma cerca viva. Perderíamos um
pouco de espaço pro restaurante
● Não temos estatuto regularizado e poderiam facilmente passar a perna na gente
● Enquanto o estatuto não estiver pronto, não vai ter reforma
JORNAL DOS BIXOS
●

Gerson vai tentar marcar reunião com o Piqueira semana que vem para tentar fazer a edição do jornal dos
bixos colorida

●

Ainda não falou

INTEGRA COM O CAEA

● Não vai rolar
PRÓXIMA GESTÃO
●
●
●
●
●
●
●
●
●

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

● Teco vai falar com o Dan pra colocar a gente no email do diretório

