ATA DE REUNIÃO DE ROTINA
1

Realizada no dia oito de março de dois mil e dezesseis, a reunião teve início com um comunicado

2

dado através da Presidente do Diretório, Stephanie Benites Lubatchewsky, sobre a campanha

3

do IFSP contra o mosquito Aedes Aegypti.

4

Esta iniciativa deverá reunir cinco alunos de cada classe para ajudar na prevenção da água

5

parada, meio o qual o mosquito usa para a reprodução. Os alunos receberão um treinamento

6

prévio para melhor ajudarem na campanha.

7

O Tech Day, evento em que profissionais de TI farão palestras pelo campus, foi pauta de

8

discussão desta reunião. Este evento acontecerá dia 02 de abril e o DA fará parte da

9

organização.

10

Foi decidido que a inscrição de pessoas de dentro do campus será priorizada. A divulgação do

11

evento será responsabilidade do DA também. O diretor suplente de Comunicação, Gabriel Freire,

12

sugeriu que usássemos a plataforma Sympla para controlar as inscrições no evento. Freire

13

também ficou responsável pelos panfletos de divulgação.

14

A Presidente do Diretório sugeriu que, além do auditório, o pátio também fosse usado para a

15

realização das palestras. Para que isso fosse possível, a montagem dos aparelhos de som

16

deveria ser eficiente, já que se trata de um ambiente aberto.

17

Foi mencionada a parceria com algum restaurante próximo para que os participantes do evento

18

possam ter desconto no almoço. Além disso, foi comentada a possível necessidade de haver

19

patrocinadores para o evento.

20

O DA deverá verificar, assim que disponível, o calendário de palestras, para que este possa

21

dispô-las de maneira mais eficiente.

22

Por fim, mais discussões sobre o evento deverão ser realizadas para garantir seu êxito.

23

A Assembleia Geral para a divulgação dos suplentes dos cargos representativos do Diretório

24

Acadêmico foi agendada para o dia 04 de abril. Para serem registrados, os suplentes deverão

25

entregar para os membros da Presidência ou da Administração uma cópia do RG e um atestado

26

de matrícula ou cópia do cartão do prontuário, se disponível.

27

Um grupo de TCC do ADS 571 pediu a ajuda ao DA para divulgar o serviço web que este está

28

desenvolvendo. O projeto contaria com informações relevantes para veteranos e calouros no

29

IFSP, onde poderiam encontrar informações de repúblicas, estágios e outras.

30

A Diretora de Comunicação, Fabiana Camilo, sugeriu que o DA distribuísse panfletos do CIEE,

31

portal que integra os alunos ao mercado de trabalho. Ficou decidido que representantes do

32

Diretório ficariam devidamente uniformizados para distribuir aos interessados.

33

As datas dos eventos futuros foram alteradas por conta do Tech Day, que tem maior prioridade.

34

O Workshop de hardware ficou para pouco depois da Assembleia Geral. Já o campeonato de

35

games ficou para agosto, para que possa ser melhor organizado.

