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1. Identificação da reunião:
Data
12/11/2015

Horário
18:00

Local
Campus Cubatão – Sala 210

Presidente da reunião
Stephanie

2. Objetivos


Projetos 2016 e organização do D.A

3. Participantes
Nome
Murilo Oliveira Benevides
Jose Bernardo Direito Netto
Stephanie Benites
Letícia Carvalho
Luiz Carlos Burgos

Cargo
Vice-Presidente
Turismo
Presidente
Secretária
Secretário

Pedro Nascimento Senna

Cultura e Eventos

Assinatura de Presença

4. Discussão da pauta
Propostas do grupo, discussão e decisões

Responsável
Quem ficará responsavel
para o assunto

4.1 – A discussão de cada assunto proposto

Comunicação

Camisetas:
Os logos das camisetas apresentam baixa qualidade de imagem. Com este
imprevisto, talvez as camisetas não fiquem prontas até quarta-feira, dia da
posse. A comunicação ficou responsável por resolver este problema.
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Posse:
A posse será realizada na quarta-feira, dia 18 de novembro às 21h00. O
horário de encerramento previsto é 21h30.
Jonathan Hudson, membro da Comissão de Eventos, relatou que não há
previsão de que os professores liberem seus alunos para assistir à posse por
conta de atrasos nas matérias. Os membros da reunião então decidiram por
convocar os representantes de cada classe e também convidar os alunos que se
interessassem em prestigiar a posse, já que parte desta ocorrerá no horário de
intervalo.

Arrecadação:
As camisetas do Santos que foram cotadas para serem prêmios da possível rifa
estão fora de questão. O prazo para a compra destas encerrou antes que
maiores planejamentos pudessem ser feitos.
Algumas outras ideias para levantar fundos foram dadas. Uma delas foi a de
fazer um rodízio em alguma pizzaria. O lugar em pensado foi a pizzaria e
lanchonete “Kero+”, que se encontra próxima ao Instituto. Outros lugares para
realizar tal evento foram sugeridos, inclusive fora de Cubatão. As pessoas
presentes então decidiram que se o rodízio realmente acontecer, que seja em
Cubatão mesmo, para que seja mais acessível aos estudantes.
Outra sugestão dada foram campeonatos de videogame. Os jogos disputados
seriam Just Dance e FIFA, populares entre os estudantes no geral. Para
participar do campeonato, o aluno deveria pagar um valor ainda não decidido.
O vencedor do campeonato levaria um troféu. Foi sugerido também que um
valor monetário fosse dado ao vencedor.
Uma Summer Party também foi discutida. No entanto, o planejamento para
que ela pudesse acontecer antes do final do ano a tornam praticamente
inviável, por conta da falta de tempo.
Comunicação

Página no Facebook:
A criação da página no Facebook foi discutida. Ela deverá ser feita o mais
rápido possível, para que no momento em que os membros do Diretório
Acadêmico forem se apresentar aos alunos do Instituto a divulgação da página
já seja feita, junto com o possível próximo evento que deverá ser organizado
até o final do ano.
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Atlética

Atlética:
O presidente da Atlética, Felipe Zunino, participou da reunião junto aos
membros do Diretório. Ele citou o formulário de questões que foi montado
para saber quais são os esportes com maior adesão entre os alunos do campus.
Futebol e dança foram citados como os mais votados até então.
Zunino ainda discutiu sobre a relação do Diretório Acadêmico com a Atlética,
que deverão ser bem próximos. A divulgação da Atlética deverá ser feita ao
mesmo tempo que a divulgação do Diretório. Há possibilidade da realização
de eventos em conjunto foi sugerida também.

Diretório Acadêmico:
Hudson disse aos membros do Diretório que este não existe legalmente ainda.
Para registra-lo, os fundos arrecadados deveriam somar cerca de quinhentos
reais, podendo variar para mais ou para menos. Durante a reunião, ficou
decidido que o dinheiro arrecadado para o registro deverá ser levantado
apenas pelo próprio Diretório, sem a ajuda de terceiros.

4.2 – Caso sejam discutidos novos assuntos não previstos, criar outros sub-itens

5. Outras questões
Questões que devem ser justificadas.

6. Siglas utilizadas
IFSP – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo
ADS – Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

7. Fechamento da ata
Data
15/11/2015
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Nome do secretário
Luiz Carlos

Assinatura
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