ATA DA REUNIÃO SOBRE OS PROJETOS DO ANO DE 2016
Ata da reunião a respeito dos projetos
do ano de 2016 realizada no dia 22 de
fevereiro de 2016, na sala 115.
Com reunião marcada para as 18h30min do dia vinte e dois de fevereiro, os
membros do Diretório Acadêmico se reuniram na 115 para discutir tarefas
relacionadas ao ano de dois mil e dezesseis.
A primeira dúvida que surgiu foi a do campeonato de games, evento que
acontecerá no primeiro semestre do ano. Foi esclarecido que este será fechado
às pessoas de fora do Instituto e que haverá uma cobrança para a participação,
além de uma inscrição prévia.
Foi citado pela Diretora Stephanie Lubatchewsky que a próxima reunião da
comissão de eventos acontecerá na primeira quinta-feira de Março e que
devemos adiantar a organização dos projetos para que eles sejam discutidos já
nesta reunião. Logo depois, os membros presentes questionaram o que
consideram mais importante para ser feito.
Matheus Apolonio deu duas sugestões: o site e o aplicativo do Diretório, que
integrariam o programa “D.A. Informativo” que tem a intenção de informar aos
alunos a respeito de acontecimentos que afetariam diretamente à eles, como
mudanças de horários, ausência de professores, dificuldades de transporte e
outros assuntos semelhantes. Outro projeto importante seria pensar na
organização de uma barraca do Diretório Acadêmico na festa junina, algo que
já deu certo anteriormente com classes do próprio Instituto. Após isso, uma
discussão sobre como ajudar os alunos a estudar foi iniciada. Lucas Velho
sugeriu que um sistema de Ensino à Distância fosse criado, como outros
Institutos Federais que já fizeram. Ainda para ajudar os alunos, foi sugerido
oferecer à eles a possibilidade do aluguel de livros da biblioteca através da
internet. Depois deste tópico, algumas tarefas mais simples em relação ao
Diretório foram discutidas. As tarefas começariam com aumentar a divulgação
do próprio Diretório nos eventos realizados e fora deles também. A organização
dos murais do Instituto com horários, calendários e outras informações
importantes, para facilitar a consulta. Uma caixa de sugestões para o D.A.
também foi citada. Foi decidido que a organização dos projetos é uma questão
importante para o Diretório, para garantir que este tenha uma boa imagem
perante aos alunos e à direção do Instituto. Além disso, foi falado que o D.A.
deve ter um diálogo maior com a Federal para que a organização de eventos
possa ser feita de uma maneira melhor. Houve conversas sobre a
apresentação dos suplentes, que deverá ser feita rapidamente. Por fim, Paula
Costa comentou que o estatuto foi resumido com os principais tópicos para
facilitar a leitura. Um calendário do Diretório também entrou em pauta, onde os
principais acontecimentos, como eventos e reuniões, estariam nele. Algumas

destas reuniões seriam abertas aos alunos com o objetivo de coletar suas
sugestões e de engajá-los. Daniel Amorim sugeriu que o Diretório organizasse
oficinas educativas ministradas pelos próprios membros do D.A. para dar dicas
e passar conhecimentos aos alunos mais novos. No final da reunião, os ali
presentes comentaram a necessidade de eventos direcionados para cursos
específicos, além de incentivar os alunos a entrar no mercado de trabalho.
José Bernardo disse que seria interessante, por exemplo, incentivar os alunos
de turismo a serem guias em eventos dos seus cursos.

