
Documento com todas as Atas de Reunião do Grêmio CMJ

Definição dos cargos
1- presidente ( Gabi)
2 - Vice presidente(Agnes)
3- Primeiro secretário (Vitoria)
4 - segundo secretário (Bruno)
5 - Primeiro tesoureiro (Caiol)
6-Segundo tesoureiro (André)
7-cordenardor social ( Raiza)
8-cordenador da cultura (Denner)
9- Coordenador de Imprensa e Divulgação( Juan)
10-Coordenador de Esportes ( Samuel)

Ata reunião grêmio dia 05/07/22
duração: das 14h á 15h27.
participantes: Agnes Haafeld, Denner Ryan, Gabriella Pereira, Juan, Samuel Dias, Vitoria
Trindade.

Ideias:
•introduzir  esporte e a cultura no dia a dia no if;
•area de lazer;
•atividades de lazer;
•reformular da parte teórica do conteúdo;
•por cast rápido, com o resumo das matérias (feito pelos alunos);
•priorizar e incentivar o esporte e a cultura;
•jornal da escola;
•festas: arrecadar o dinheiro das festas, para fazer coisas na escola;
•abertas ao público;
•divulgar as festas;
•halloween, já começar a pensar.
•parceria com outro grêmios;
•intervalo cultural;
•itens de higiene pessoal e preservativos nos banheiros, com tópicos explicativos;
•explicar aos pais o porque das nossas ações;
•programar passeios para museus, teatros, etc;
•campanha de reciclagem de tampinhas de latas de refrigerante;
•usar os matérias já disponíveis na escola, como a impressora maker;
•incentivar os alunos que ingressarem  na escola, com cartazes e frases motivacionais;
•ter contato com os alunos;
•ser um grêmio acessível;
•ir atrás da finalização da quadra, do galpão de mecânica e do laboratório;
•arrumar a sala do grêmio;



•ir atrás do almoço do 3°, pois vai ser cortado em outubro;
•final do ano, saral para promover a cultura;
•tentar abaixar os preços dos lanches na cantina.

Lutas:
•Fazer campanha fora Bolsonaro;
•contra corte de verbas na educação;
•defesa ao PAPI e ao reajuste;
•contra qualquer tipo de preconceito e discriminação.

Campanha eleitoral:
•Ser online e presencial;
•cada um falar sobre o cargo e as propostas que tem a ver;
•colar cartazes nas salas referente a nossa proposta;
•fazer vídeos rápidos sobre o grêmio.

Ata reunião Junto do Grêmio SP
participantes: Gabriella, Agnes, Raíza, Vitoria, Bruno, Juan, Samuel, André, Serena e Ramilly.

pontos:

• passar nas autoridades avisando que nós iremos ficar fora da sala hoje (05/08/22).

• calendário organização para a comissão eleitoral.

• colocar alguém concomitante na chapa, sujestão:

• conversar com os professores pra eles anularem as faltas do dia 11/08. ou a ida do ato fosse
contada como uma atividade pedagógica, ou contar como presença.
• falar individualmente com cada professor!

• pensar em como vamos abordar os professores

• falar com os alunos sobre a possibilidade da gente ir de ônibus.

• terça-feira fazer uma assembleia.
• trazer alguém de fora para a assembleia.

• divulgar o ato do dia 11/08.
• fazer cartazes pra divulgar o movimento.

• reunião com os integrantes da chapa.



• passar nas salas o máximo possível.

Ata reunião 2 com o grêmio sp
Participantes: Gabriella, Agnes, Vitoria, Samuel, Juan, Serena e Ramilly.

pontos:

• Mandar um email pro professor Anderson sobre os valores das passagens e a quantidade de
alunos que vão  participar do ato.

• (segunda-feira) - Chamar as pessoas que foram para o ato do dia 09, para eles contarem para
os outros alunos como foi a experiência deles.
• (segunda-feira) - Passar nas salas e fazer os cartazes pra colocar nos corredores.

• (terça-feira) - Assembleia geral, Agnes, Juan, Gabi, Raíza e Denner vão falar algo sobre, junto
ou não com o pessoal do grêmio sp.

• Fazer uma reunião com o Bruno, pra resolver a questão da geovanna na chapa.

• (quarta-feira) - Imobilizar e passar nas salas.
• Chamar alguns professores para nos apoiarem na imobilização.

• Dia 11/08/22 (quinta-feira) - Fazer os cartazes com o pessoal que vai participar do ato.

• Áira e Vitória Correia, vão participar do ato (conversar com elas no privado).

Local : A confirmar ( centro de SP)
Locomoção: será de trem, porém se tiver muitos estudantes podemos TENTAR conseguir um
ônibus
Valor gasto: 8:80 ida e volta( trem)
Quem tá organizando: Os próprios estudantes
Almoçar na escola : 12 as 12:50 ( vamos conversar com os professores pra deixar quem vai no
Ato, almoçar as 12:00
Saída : 13:00
Chegada lá: 14:30
Volta aproximada : 16:30
Chegada de volta :18:00

Precisa ter autorização dos pais, tanto para participar, quanto para sair mais cedo.

Pedir pra levantar a mão quem vai e quem vai ver com os pais.



Fazer duas listas com o nome dessas pessoas, especificar a sala também

Passagem em sala sobre dia 11/08
É só uma sugestão, modifiquem como quiserem

Iniciar perguntando

Vocês sabem que dia é dia 11/08 ?
Resposta :  É dia do estudante.
Dia de lutar pela educação e democracia
É dia de dizer não ao golpe que Bolsonaro está planejando caso não ganhe as eleições, saíram
notícias que Bolsonaro criticou as urnas eletrônicas, ele as crítica pois as urnas são a voz do
povo e ajudam constroem a democracia no no país e caso perca as eleições, vai
provavelmente alegar erro ou até tentar manipular os resultados para se sobressair, ou seja,
não basta somente dizer " Fora Bolsonaro", temos que dizer não ao golpe.
É um dia muito importante para os estudantes, pois é o dia que todos nós temos para nos
posicionar diante do governo e mostrar pra eles que o estudante não aceita corte de verba, não
aceita educação precarizada, não aceita golpe.

Estamos convidando todos você a construírem um dia de luta a favor da nossa educação e
democracia, participando do Ato que irá ocorrer no dia 11 ás 14 hrs.

Ata reunião dia 12/08/22
participantes: Gabriella, Raiza, Agnes, Vitoria, Denner, Samuel, Juan e João campus sp.

•fazer uma faixa;
•passar nas salas o mínimo possível;
•próxima reunião debater quem está nos apoiando e quem não está.
•fazer o grêmio no intuítu de se •fortalecer no que ta dando certo;
•resolver o que aconteceu com o samuel;
•e imforme do rapaz que veio aqui no campus;
•discutimos sobre os colaboradores.

Ata reunião dia 14/08/22
participantes: gabi, raiza, agnes, vitoria, bruno, denner, juan, samuel e andré.
colaboradores:



emily2°
caio 3°
giovana 3°
guilherme 1°
ricardo da engenharia.

•fazer uma reunião com os colaboradores sexta-feira às 13hrs

• Adicionar nossos colaboradores no grupo do WhatsApp

•ver com a Andrea do concomitante para o grêmio;

•moraes como segundo tesoureiro;

•já começar a organizar a campanha eleitoral;
(assistência e comunicação);
propostas (festa de halloween, interclasse);
"halloweefi"
•ver com o pessoal do clovis e do village, pra ajudar na festa;

•conversar com a direção antes, pra depois falar pro pessoal;
passeios (ibirapuera, lugares assim) Denner e Vitoria vão ir atrás de lugares pra passeios;

•ver as pessoas que estão apoiando o grêmio;
•fazer algo com atlética;
•interclasse!;

•campanha eleitoral, fazer os cartazes, faixas, fazer bottons, divulgar nas reder sociais;
postar coisa todos os dias;
primeiro posto nos apresentando e falando dos cargos, etc;

•juan ver o orçamento dos bottons;

•já colocar as coisas de higiene no banheiro; e divulgar no instagram;

•trazer pautas sobre HIV e convidados;
•colocar no instagram sobre educação sexual;

•divulgar o instagram boca a boca, e fazer o bis no pergaminho escrito junto com a logo da
chapa ("acesse para ver as propostas");
•fazer uma vaquinha para os bis e os projetos;
•pedir pros professores alguma ajuda para a vaquinha;

•bottons só pros integrantes do grêmio e os colaboradores;



•organização - fazer um email falando sobre as reuniões, já ter uma organização certa;

•semana que vem já estarmos preparados para a carga pesada de reuniões;

•colocar as propostas da primeira reunião;

•sobre a faixa: fazer de tnt baseado na chapa 1 é tudo pra ontem...;

•sobre a interclasse:

•quanto mais conversar com as pessoas melhor;

•campanha dia 23/08.

Ata reunião dia 18/08/2022
Duração : das 13h às 13h45

Participantes: Agnes, denner, Gabriella, Juan, Samuel, raiza, vitória, Bruno, André

Colaboradores : Giordana, Maria Eduarda, Guilherme, Maycon,  Emilly, Vitória, Moraes, Felipe,
Maria Clara 1°, Lavinia, Nicole e Kauã.

Pauta :
Apresentação dos integrantes da chapa

Sugestões da chapa, apresentação das ideias para os colaboradores

• 1° festa aberta ao público (halloween)
• recepção de ideias dos colaboradores
• sugestões de passeio escolares

• sugestões de atividades culturais para implantar mais cultura/esporte para a escola

• apresentação do nome da chapa CMJ

• recepção de ideias dos colaboradores

• campanha eleitoral

- redes sociais



- foco no Instagram para a divulgação do Grêmio

• apresentação de propostas

• distribuição da ideia do bis

Ata reunião (dia 23/08/22) (caos)
participantes: Gabriella, Agnes, Vitória, Raiza, Bruno, André, Samuel, Juane Caio

pontos:
• resolver o negócio do bottons, ver quanto fica pra cada;
• resolver sobre o tnt. ( metros);
tinta em spray;

•transferir o dinheiro dos bottons e dos sprays pro Juan;

• ficou 10,00 pra cada um do grêmio (pirulito, tinta spray e tnt);
• 2,00 pra cada colaborador;

• mostrando as propostas para o Caio, novo integrantes o grêmio;

Reunião com o colaboradores dia 24/08/22.

participantes:

•falando pros colaboradores ajudarem e fazerem muita divulgação;

ATA - 29/08
GABRIELLA, AGNES, ANDRÉ, JUAN, CAIO, DENNER, BRUNO, MILENA, EMILLY,
GIORDANA, JOÃO E JOYCE

- Revisão das pautas e propostas
- Elaboração da campanha e propostas
• Interclasse/interescolas: entrar em contato para possivel realização por meio de integração
com: Campus São Paulo, Suzano e ETECs
• Cartazes com informações das propostas: HallowIF, Excursões Pagas + Gratuitas, e etc.
• Debates entre alunos, com temas pré-propostos para ampla defesa e discussão da tese, para
incentivar a formação de senso crítico e politização.



Ata reunião da chapa dia 31/08/22 com o pessoal de sp e a joyce da licenciatura de mat.
participantes: Gabriella, Agnes, Vitoria, Brunos, André Denner, Giordana, Emilly, João, Samuel,
Caio, Joyce e Ramilly.

pontos:
• ficar pra passar a noite; tentar se esforçar;
• ver a nossa responsabilidade na chapa;
• tirar foto com os cartazes.

ATA
André quer fazer uma reunião
Hallowif
Começo de outubro até o final de outubro com
tudo pronto
29 de outubro(hallowif) 17h até 22h
Quem vai ficar cuidando da festa?
8 reais para convidados, e 5 para alunos
Máquina para fazer os pagamentos da festa
Revistar os convidados
Pulseira/convite, para alunos e outro para convidados
Necessário RG dos convidados e o RG e o IQ dos alunos
Não pode camiseta de time e nem entrar com
mochila
Se identificar na hora da entrada
Faixa etária de idade para pessoas de fora (14
a 21)
Entrou, se sair não entra mais.
Não vai poder entrar com alimento e bebida
Não se deve permanecer na festa sem pulseira de identificação, caso esteja sem está fora da
festa
1 pulseira reserva por pessoa
Resolução da questão da CNPJ (cartório)
Ir atrás de maquininha
Fazer fichas para o controle de vendas
Não haver alerta sobre vestimentas curtas
Venda dos ingressos a partir do momento que o projeto for aprovado
apenas entrada com o nome na lista
Proibida a venda de convites na porta
Permitido dar beijocas



Segurança ficar rodeando impedindo que passe bebidas/drogas pela grade
Músicas de todos os gostos, de preferência funk 🤫
Obrigatório o comprovante de vacina
Se estiver com bebida, mochila ou camisa de time será barrado na entrada da festa, sem
direito a devolução do dinheiro do convite
Será obrigatório a passar pela revista

Ata reunião do grêmio dia 01/09/22
Participantes: Gabriella, Agnes, Vitoria, Raiza, Bruno, Juan, Caio, Denner, Samuel,
colaboradores: Milena, Raissa, José Eduardo, Kauã, Giordana, e Emilly.

Pontos:
•sobre o ocorrido da reunião de ontem;
•também sobre a atlética; (falcões (muito ruim esse nome) de Itaquá);

Sobre o ocorrido da semana:
•gabriella, se explicou sobre o ocorrido da semana;

•anges, falando sobre o que a Joyce fez e como ela tratou a gente ontem, e sobre o João
também;

•raiza, falou sobre o pessoal da chapa estar dando autoridade pra ele e pra Joyce;

•denner, falou que a responsabilidade que a Joyce jogou na gente ontem sendo que era o
trabalho da comissão eleitoral;

•juan, revoltado sobre a Joyce ter jogado toda a responsabilidade de passar nas salas nas
costas deles e também sobre ele ter exposto ele na reunião passada;

•caio, falou que a Joyce abusou o "suposto" poder dela nele e no Juan, falando também que
ela esculachou ontem na reunião;

•vitoria, falou sobre ficar a noite, quem pode ou não, se as pessoas estão sobrecarregadas
falarem pro pessoal da chapa e não pro pessoal externo;

•+gabriella, explicou algumas coisas que aconteceram pra ela poder ficar na escola, pra fazer
reunião pra falar com o pessoal do grêmio;

•samuel, falou que se sentou pressionado pra ficar a noite, e que um amigo seu ficou
incomodado por causa da Joyce ter pressionando para votar na eleição ontem;

•+caio, Joyce falou uma par pro pessoal do 3° sobre eles não terem feito uma chapa, etc;



•falar ou não falar com a Joyce?ela vai fazer pirraça?
•sobre a reunião com a Joyce:
agnes: não
Juan: não
Caio: não
Denner: não
Samuel: sim
Emilly: sim
Giordana: sim, Gabi + alguém.
Bruno: sim
José Eduardo: sim
Kauã: sim, pacífico
Vitoria: sim
Gabriella: sim
Raiza: em aberto

•Como vai ser abordado? Em uma conversa pacífica Gabi+Bruno, ou mandar uma coisa básica
redimindo o que aconteceu, sem ir a fundo;

*•Foi marcada uma reunião sobre o hallowif*, e marcar com o Ian sobre uma reunião (daqui
duas semanas);

•Marcar reunião com o Almir, falar com o Wanderley para pedir espaço para a reunião com a
reitoria geral, (atlética estar no dia junto);

•Hallowif com entrada (semi aberta);
•Pensar em segurança (rotas de polícia, para maior segurança dos alunos);

•Pode, trazer empresas para auxiliar na festa, Wanderley auxilia na criação de projetos,
(adoção de animais), HallowIF;

•Evento de adoção após/antes do HallowIF...;

•Para o HallowIF conseguir, documento para autorizar o uso de espaço do campus, docentes
para trabalhar...;

•Caio e André falar com o Arthur na questão de finanças (tesouraria);
•Rever o que deve ser feito para ir no cartório, e passar para o Wanderley o que deve ser feito
para ir no cartório para o registro do estatuto, (papelada), atrás de advogado para fins legais, o
Wanderley não pode ter envolvimento;



Ata reunião dia 05/09/22 com o Gabriel do concomitante
participantes: Gabriella, Agnes, Vitoria, Denner, André, Juan, Caio, Samuel e Gabriel do
concomitante

pontos:
•Pensar algumas coisas pra fazer até o final do ano;

•Nos apresentar para o Gabriel do concomitante;

•Como nos entrosar com o pessoal da noite?;

•Alguns pontos que são problemas pro pessoal da noite:
Sem aula de soldagem;
Alguns problemas com a direção;
Pessoal do integrado como primeira opção, assim deixando o pessoal da noite de lado;

•CAFEZÃO: seria essa semana, quem enviaria o email?
19h as 19h20. (semana que vem).
•Apenas pessoas do concomitante;

•Pensar em algumas atividades que serviriam de scape pro pessoal do concomitante;

•FAZER uma semana de diversidade e cultura pro concomitante, justificando a semana cultural
que eles tiveram em EAD ano passado;
•Com atividades práticas;
•NOITE CULTURAL COM O CONCOMITANTE;
•Passeio, conhecer algum outro campus, industria, pessoal do concomitante; dia de sábado;
•Atividade sobre o setembro amarelo, alguma dinâmica do tipo;
•Atividade interativa (ideia da gaby);

•Planejamento geral, já decidirmos datas, os projetos, etc;

Tarefas do grêmio até fim de Setembro
- Solicitar parcerias com outros grêmios
- E-mail de oficialização do Grêmio
-  Pedir pra Carla pra fazermos o Cafezão Noturno( E-mail)
- Informar os nomes da Chapa e os dias de reunião para a CAE
- Planejar noite cultural do concomitante
- Reunião com a Roberta sobre FENET + Filiação
- Enviar E-mail de solicitação de uso do espaço público para WallowIF
- Pensar em Som, Alimentação, ingressos e decoração do WallowIF pra resolver em Outubro



-  Fazer planejamento de atividades com o concomitante ( até o fim do ano)
- Fazer planejamento de atividades com o Integrado ( até o fim do ano)
- Mandar e-mail pra gestão sobre a quadra, aulas práticas do concomitante e alimentação do 3°
- Ajustar calendário de posts de acordo com atividades do grêmio
- Fazer Calendário de reuniões do mês
- Documento com regras do HallowIF

Ata reunião grêmio dia 12/09/22
participantes: Gabriella, Vitoria, Raíza, André, Bruno, Juan, Samuel e Caio

pontos:
•email:
cae sobre a sala de reunião e a oficialização do  grêmio(gabi);
hallowif (bruno);
cafezão (denner);

•a conversa com a joyce foi boa;
•reunião com a roberta;

•hallowif:
dj, até 1000$;
externo: pagamento pelo site;
interno: falar com os integrantes do grêmio, ou pix;
dois primeiros lotes fechado pro if;
labirinto do horror (em aberto);
raiza resolver o site;
sobre a alimentação, já resolver com o mano do churros, e arrumar algum lugar que vende
bolo; e já ir conversando sobre outros fornecedores;

•sobre o hopi:
dia 14/11;
valor, 160$;
fazer rifa se  atingir 87 passageiros, 5 rifado;

•juan fazer o designer dos ingressos, e a logo do hallowif;

•sobre o regulamento:
solicitar o uso do espaço do if;
não nos responsabilizamos por ingressos comprados fora do sympla, ou pelos integrantes do
grêmio;
as regras; que são:
faixa etária (14 a 25);



entrar sem camiseta de time;
sem mochila;
proibida a entrada de bebidas e alimentos, pois haverá venda no local;
entrada com comprovante de vacinação COVID-19;
apresentar rg na entrada;
comprovante de pagamento;
pulseiras, só participa quem tem a pulseira, estará dividido entre alunos do if e geral;
saiu não entra mais.

•Depois que resolver a parte do regulamento, já começar a divulgação.

Ata reunião dia 19/09/22
participantes: Gabriella, Agnes, Vitoria, Raiza, Milena, Giovanna, Vitória, Giordana, Caio, Juan,
Denner, André, Bruno, e José Eduardo.

pontos:
• Passamos nas salas de novo, só falta passar
• entrar em contato com:
etec das regiao;
donbosco;
homero;
colégio itaqua;
atheneu;
• precisamos de autorização.

• Falar com o dj e já ver o remix pro nosso hallowif;
• Na hora da entrada na festa: ter duas portarias, uma fora pra ver o rg, carteirinha de
vacinação e o ingresso, e mais pra dentro fazer a revista;
• deixar a escola mt decorada;
• pedir para as as empresas cobrar um valor fixo e nos irmos atraz dos produtos

• Comidas:
Raissa deu ideia sobre o drink sem alcool;
pipoca - 2,00$
bolo - 4,50$
drink - limão, laranja, maracujá, morango (polpas em geral);
salgados - 4,50$
doces (balas, pirulitos, etc) - entre 1$ e 5,0$
fruta - (algumas)
lanches, pate, etc;



Ata reunião dia 20/09/22 com o andré (psicólogo do campus) e a Cinthia.
participantes: Gabriella, Agnes, Vitoria, Raíza, Denner, André Godoy, Milena, Samuel, Juan,
Bruno, André psicólogo e  Cinthia.

pontos:
• André faz algumas perguntas:
Como que estamos como grêmio, nossas pautas?
respondemos: Esporte, cultura, sarau, jornal do IF, melhorar as areas de convivência, passeios,
e a atlética.
Politizar as pessoas do if.
Entretenimento pra conseguir a confiança dos alunos, pra eles poderem nos ouvirem para
assuntos mais sérios e não acontecer como no dia 11/08.
Tornar o if a escola que nós queremos.
Pensamos baseado em tudo o que todos acham.
Trazer coisas parecidas com a semana cultural;
Começamos a agir antes de sermos eleitos. Os cargos pensados foram só para o papel,
porque o todos participam juntos.

• O que o pessoal da SSP podia contribuir junto com a chapa?
Na parte do PAP, o valor, etc...

Sobre a falta de comunicação dos servidores com a chapa;

Sobre dar mais visibilidade pro concomitante, dar atenção para os dois períodos;

• André perguntou sobre o hopi, como está?
respondemos que já temos tudo certo, só falta arrumar o dia.
Precisamos do seguro de vida de cada aluno no passeio escolar? (ver essa parte);
Com quem nós estamos resolvendo isso? estamos resolvendo propriamente com a empresa
do fretado, etc... 4 onibus no máximo pensados na demanda dos alunos, e até agora 2 onibus.
O valor seria 160,00.

• André perguntou no que o pessoal da SSP pode ajudar?
A intenção dele é trazer uma demanda pra chapa, e acha melhor termos um dia pra conversar
sobre, e também sobre o PAP, deixar o mais transparente possível proa estudantes.

Sobre a quadra: O André sabe pouco, e ta explicando que é um processo de tecnica e preço
das empresas com a gestão. O PAP ele gostaria de deixar mais transparente.
A recepção dos estudantes:
Mural motivos pra você estar vivo, fazer uma caixinha para relato dos estudantes; Uma parte
motivacional;



André falou sobre algumas situações que aconteceram tanto com os professores quanto com
os estudantes, como nós podemos ajudar nessa parte?

*O menino que foi constrangido na sala, e como isso afeta os alunos, e temos que mostrar a
gravidade da situação.*
ASSUNTO PRA PRÓXIMA REUNIÃO.
Próxima terça-feira (dia 27/09/22)

Conversa com o Aurélio (dia 21/09/22)
Aurélio pediu pra gente fazer um formulário pra saber o tempo do curso, se ta bom ou qual jeito
seria melhor?

Estamos cansados, então ele queria saber sobre o nosso rendimento, colocar no formulário.

E o que nós achamos disso?
Quem é a favor de 3, 3 anos e meio ou 4 anos;
Colocar os prós e os contras.

Ata reunião grêmio (dia 22/09/22) com os integrantes do grêmio apenas
participantes: Gabriella, Agnes, Vitoria, Bruno, Samuel, André

pontos:
• Alunos que podem trazer droga ou coisas do tipo:
isabelly 1b
henrique 2a
escarpin 2a
augusto 2a
dib 2a
rafa 2b
barbara 2b
correia 3a
gustavo flores 3a
pablo 3a
victoria alexandre 3b
joao faria eng.

• Policiamento pela GCM;
• Falar sobre o hallowif em uma reunião de pais;



• Masmorra;
• Fazer um formulário perguntando para os alunos o que eles querem que seja feito primeiro,
quadra, etc...;
• Fazer uma ocorrência sobre o luis matheus;

• Decoração:
começar com as faixas;

Ata reunião grêmio (28/09/22)
participantes:

pontos:
• Sobre o professor Flávio Kashi esta acusando a gestão de assédio moral;

• Gabriella e Agnes, discutindo sobre como vamos abordar na reunião da gestão, Gabriella está
pensando em como a gestão vai nos tratar depois que a "bomba estourar", devemos tomar
cuidado.
Raiza complementa, falando que nós somos menores, e que se entrarmos em briga com eles,
o que vai acontecer?.
Se acontecer alguma coisa como a gente vai agir?;

• Como vamos abordar a gestão?
Como nós vamos nos apresentar?
Nós somos o grêmio CMJ (Carolina Maria de Jesus) nós somos uma representação estudantil,
representamos apenas os alunos do IFSP Campus ITQ'

• Quadra, aulas práticas, Galpão, Alimentação, PAP e a Segurança adequada;
Sobre a quadra: falarmos sobre a falta de estrutura do nosso Campus, nós precisamos de
exercício.

Sobre a alimentação: falarmos que alimentação é necessária, e que escolas do estado e
particulares;
Não é para comparar com nenhum campus, porque a nossa situação é outra;

Por que temos tantos professores entrando de licença médica? Por que o moço da biblioteca
vai ser demitido?

• Não aumentar o tom de voz, e ter o máximo de educação, na hora de falar;

-ver itinerário para o hopi hari, (campos do Jordão e itaqua).



Ata reunião com a gestão (28/09/22)
Participantes: Silamário de Sp, Almir ITQ, Vitor diretor de assuntos estudantis,

Pontos:
• Se apresentaram e falaram sobre a dificuldade de se encontrarem com os outros IFs;
• Nos apresentamos (grêmio);

• Perguntamos: sobre a alimentação do Campus, e logo o Almir interviu explicando para o
Reitor de Sp o que a gestão explica sobre o processo de garantir o almoço para os alunos;
• Sobre a alimentação, reposta: está acontecendo em todas as unidades, pois o orçamento foi
reduzido ao máximo. E eles estão fazendo muito esforço para poder suprir essa parte.

• Sobre a quadra: Vão assinar amanhã para começar o serviço da quadra, e os laboratórios;
Arrumar o piso, da quadra.

- Vitoria, fez uma pergunta de como a alimentação será solucionada, falaram que eles não tem
ainda uma reposta porque isso ainda vai pra Brasília, pra lá ser decidido;

- Márcio 1°ano, concomitante: Falou sobre as conversas que ele teve com os alunos do
concomitante, e perguntou sobre o Galpão e as oficinas, e também retomou a fala do Almir
sobre "reconstruir outro galpão". E ele e o pessoal do noturno estão preocupados sobre aa
oficinas, e disse que é preciso fazer uma prática além das teóricas.
Reposta: Silmário: Disse que a falta de verba que ocorre isso, e ele falou que é só com isso
que teremos a solução;

- Luis mateus: perguntou sobre os alunos que foram para os Jifs e voltaram falando sobre a
estrutura de itaquá, porém acabam vendo ele como a "prima pobre".
Resposta: Silmário: Falou que ele tirou o Campus ITQ do papel, e que tem outros campus que
não tem nem prédio próprio.

- Almir: falou sobre como a nossa escola é vista. Nossa escola é vista como bonita. Por ser um
projeto mais novo.

- Gabriella: Perguntou sobre como é feita distribuíção de verbas, vendo Campus fora
comparado ao nosso.
Resposta: Falou sobre como é feita a parte das quadras, e que muitos campus ainda não tem
como exemplo o Campus De Campos de Jordão. Falou também que ainda não temos uma
parte de estrutura para o refeitório.
RAP: Relação aluno professor, estamos em n° 23
O n° que o nosso Campus está, acaba sendo penalizado, isso gera menos verba.
Quadra previstas para o começo do primeiro semestre.



-Raíza: Ainda estamos em processo, ou ela já vai ser finalizada?
Resposta:

- Bruno: a verba

- Eduardo: Perguntou sobre o PAP, e falou que nós só recebemos parte, e temos que tirar parte
do dinheiro da alimentação para o transporte, e perguntou se eles poderiam resolver essa
questão com a prefeitura de ITQ;
Resposta: A realidade é que independente do presidente essa questão pode não ser resolvida.
- Eduardo retomou: Dizendo que muitos alunos saem de casa sem tomar café, e só fazerem a
primeira refeição no almoço.

- Temos previsão de novos cursos surgindo no campus
Resposta: PRO EJA e eletrônico de mecatrônica;
- Perguntou também sobre os alunos que tem interesse em engenharia mecânica.
Resposta: Estão pensando em colocar a faculdade para o diurno e o noturno;

- Gabriella falou para o Silmário olhar para o nosso campus, porque nós nos sentimos
esquecidos.

- Silmário: falou sobre o Campus Sertãozinho, e falou que pensaram em abrir ITQ para poder
mudar vidas.
Gabriella complementou e falou que essa é uma ótima oportunidade, etc.

Tudo falado na reunião foi um planejamento.

Marcar uma data para fazermos outra reunião hoje (28/09/22) mesmo se der;
E marcarmos um jogo com o Reitor.

Ata reunião dia 03/10/22
Participantes: Gabriela, Caio, Juan, Samuel, Denner, Bruno, André
Colaboradores : giordana e Kauã

-Apresentação das tarefas atrasadas

-Divisão das tarefas
• giordana vai fazer o formulário

- código de vestimenta (conversar com o Wanderley/gestão)
(- Bruno mandar e-mail, para marcar uma reunião, Cid)



- ppc (Wanderley)

- feneet (denner)

- pegar o link com todas as atas das reuniões.

- reunião para planejamento

- passar na engenharia

- passar nas salas, (HallowIF, hopi Hari e quadra )

- passar nas escolas (vestibular do campus, e festas do campus)

- marcar 1 reunião para as semanas de tecnologia e cultura (junto a csp)

- marcar reunião para passar no concomitante

- reunião com o André - terça (13h as 13h45)

- quarta reunião (passar nas escolas o dia todo)> quem quiser e puder

- quinta feira dia 6 reunião (planejamento)

- sexta reunião para falar do hopi Hari

- segunda feira 10/11 reunião com os colaboradores.

Ata reunião da (04/10/22)
participantes: Gabriella, Agnes, Vitoria, Raíza, Bruno, André, Denner, Samuel, Cinthia (CSP) e
André (psicólogo).

pontos:
• Pedido  do André, Ajudar a pensar institucionalmente sobre algo referente ao bullying?
Agnes: Pensamos em algo que eles façam, algo passado de aluno a aluno.

• André: Os agressores não se veem como possíveis agressores, e não conseguem perceber
que tem pessoas em volta que acabam se sentido ofendidas;

•  Denner: Colocar de uma forma como debate, fazendo eles estudarem sobre isso.



Agnes: Isso vai fazer com que os alunos formalizem o que eles querem falar, e tenham mais
confiança na fala.
Trabalhar em grupo influenciar as pessoas para irem a traz de informação;
Contra implantar o debate para a conscientização.

- Fazer uma gincana onde os alunos colocam apelidos que marcaram a infancia e se a pessoa
quiser ela se identifica ou não. E nisso as pessoas sorteiam os apelidos, e assim por diante.

• O que te dava mais vergonha na sua infancia?
- Fazer uma atividade em circulo ou passar em salar e fazer uma roda de conversa;

• E se os alunos tirarem sarro, nós vamos perguntar qual a graça, porque assim o aluno é
obrigado a prestar atenção.

• Fazer uma caixa com os relatos dos apelidos das pessoas, deixar alguns dias para a noticia
se espalhar. deixar alguns dias para a noticia se espalhar.
E na semana que vem nós ja montarmos a caixa.
espalhar tanto no audio como no visual para chamar atenção do pessoal.

• Labirinto com o relato, história ambulante.

• Criarmos frentes de cada trabalho, e fazermos uma versão preliminar para aprovarmos em
uma próxima reunião.

Divisão das tarefas- Audio, Cartazes, Caixa, e a Divulgação;

Deixar pronto para daqui 15 dias;

• Pensar na divulgação das inscrições;

Ata reunião dia 06/10/22
Participantes : Gabriella, André, vitória, Samuel, Denner, Agnes, Juan, Bruno

Colaboradores : micaelle

Discussão sobre uma reunião para falar sobre os cortes recentes do dia 05/11



Planejamento de atividades para o integrado e o concomitante

(Agnes) sugere irmos na Dutra, fazer manifestações para atingir mais o público alvo

Investir essa semana em divulgação pelo Instagram, e depois da "volta" divulgar mais ainda o If
(processo seletivo) para alunos (externos e internos também)

(Votação) todos sugeriram que investissemos mais em divulgação no insta

(Agnes) mobilizar alunos sobre o corte de verba
• ações de Instagram
• discussão políticas
• cartazes na escola
• trazer pessoas (externas e internas) para mobilização contra os cortes ... (Gremios, chapas,
alunos...)
•passar nas salas 06/10 sobre o hopi (apenas)

Passar nas salas sobre os cortes (dia 17/10)
• fazer cartazes.

Ata reunião Grêmio + Atlética (dia 25/10/22)
participantes: Gabriella, Agnes, Vitoria, Raíza, Bruno, André, Caio, Juan, Samuel, Millena,
Paola, Raissa, Algusto e Bianca.

pontos:
• Sobre o cara que mandou um email falando sobre direitos autorais. Golpe;

• Decidir quem vai ficar fazendo serviços na festa:
1° turno (16h ás 17h) Milena, Juan, Caio, Agnes e Raíza;
2° turno (17h30 ás 18h) Vitoria, Denner, Paola, Bruno e André;
3° turno (18h ás 19h) Samuel, Ingrid, Gabriella, Giordana e Emilly;
4° turno (19h ás 20h)
5° turno (20h ás 21h)
6° turmo (21h ás 22h)
• Quem vai ficar no caixa?
(16h ás 18h) Bianca, Agnes e Milena;
(18h ás 20h) Bruno, Viana e Emilly;

• Quantas pulseiras?
• Quantos pacotes de din din falso?



• Som: Pedir pro if de suzano

• Cama elástica:

• Gastos com o dj
uber: 50;
combo: 170;
• 10$ pra cada pessoa (grêmio + atlética) pra ajudar no combo do dj;

• Alimentação:
Crepe, ok
Hot dog, ok
Morango com chocolate, ok
Maça do amor, ok
Pipoca (bianca vai resolver):
Churros (gabi vai resolver);

• Decoração:
Saco de lixo e garrafa pet.

Ata Reunião com a Vitória do 1° Grêmio do Campus Itaqua (dia 26/10/22)
participantes: Agnes, Vitoria, Raíza, Bruno, Denner, Samuel, Juan, Caio, André e Vitória.

pontos:
• A vitória nos deu documentos do grêmio dela, e nos falou seus feitos.

• Pós reunião,
• Precisamos de um armário na sala do grêmio;
• Enquadrar os certificados;
• Ir no cartório que a Vitória trabalha e ver se ela pode nos ajudar;
• Falar com a UMES;
• Organizar o facebook do Grêmio;


