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PROPOSTAS
1)

REDUÇÃO DO ESPAÇO INTERNO – A maior dificuldade da gestão
2010 do CAPMS será a redução do espaço interno da vivência. A falta de
espaço é um dos maiores problemas do Instituto e a maior preocupação da
nossa chapa. Sabemos que uma área externa coberta será designada à
vivência. Negociaremos com a direção do Instituto toldos que possam cobrir
lateralmente esta área para que não seja inutilizada em dias de chuva. E
que esta reforma seja feita durante as férias de verão. Com o crescimento
do corpo discente devemos nos ater a este problema.

2)

VIVÊNCIA – Rodízio entre os integrantes da chapa para limpeza mensal
de capas de sofás e de almofadas e da geladeira. Limpeza semanal do
microondas.
- Manutenções básicas das mesas e reforma geral nas férias de inverno.
- Compra de novos jogos para PS 2, baralhos e doações de outros
jogos(War, Detetive, etc.).
- Com a redução do espaço interno alguns móveis serão removidos e
trocados. Com a reforma do Instituto utilizaremos muitos móveis de boa
qualidade que não são mais usados pelo instituto e que foram
disponibilizados para a vivência. Outros serão colocados na parte externa
como, por exemplo, a mesa de tênis de mesa.

3)

DIRETORIA – Com a mudança da diretoria para a vivência teremos um
maior contato com as necessidades dos alunos. Manteremos a diretoria
aberta 1 hora no horário do almoço e sempre que estiver alguém da chapa
na vivência, o que ocorre com frequência.
- Vários materiais patrimoniados e inutilizados pela vivência que estão
guardados na atual diretoria não caberão na nova. Cuidaremos de toda a
burocracia para que aquilo que não for mais útil para a vivência possa ser
doada a funcionários e alunos.

4)

ATLÉTICA - O IAG possui uma atlética em conjunto com a física,
podendo então todos os alunos do IAG participar de jogos esportivos na
USP através da mesma, eventos externos (INTERFISICA, BIFE, e ETC), e
dos treinos de todos os esportes. Aumentaremos a divulgação da mesma,
com o intuito de aproximar os alunos da atlética.
-Faremos uma divulgação da atlética FISICA/IAG na semana dos bixos.

5)

FESTAS - Para o ano de 2010 tentaremos realizar mais festas e happyhours. Devido a impossibilidade de se realizar festas aqui no IAG, faremos
parcerias com outros institutos. Quanto aos happy-hours, tentaremos fazer
aqui no próprio instituto, já que são mais sossegados e por isso mais fácil
de negociarmos sua realização com a Diretoria do IAG.
-Vale lembrar que ao longo do ano de 2009, conseguimos criar contatos
em muitos CA´s da USP como Farma, AEQ(Eng. Química), CAVC(FEA),
CEFISMA, e mais, devido a participação em Atlética, CA e movimentos
políticos que alguns de nossos membros da chapa participaram. Isso
facilitaria muito a realização de festas em conjunto com outros institutos.

6)

CALOUROS
- Matrícula – Será mantido o mesmo esquema dos anos anteriores com a
divulgação do churras conjunto com a nossa Atlética.
- Semana dos bixos – Devido às atividades que o Instituto impõe (Visita a
Valinhos, Parque CienTec, plantações de árvore, etc.), a semana dos bixos
fica pouco maleável. Tentaremos criar novas atividades no tempo que nos
resta, lembrando que o pedágio é de grande importância financeira.
- Festa – Será realizada na sexta-feira em conjunto com outro instituto
ainda não definido.

7)

KIT BIXO (Com os materiais)
- Camiseta - Serão criadas 3 camisetas, uma para cada curso e uma
camiseta geral IAG USP. Faremos a camiseta de carrasco para veteranos.
Existirá, também, a camiseta de bixo 2010 da Atlética.
- Squeeze, pasta, caneta personalizada e adesivo – Pela quantidade
presente na diretoria, não há necessidade de compra destes materiais.
- Cotação – Chaveiros e adesivos para carro
- Agenda – Agenda 2010 do Instituto

8)

ARMÁRIOS – Renumerar e reorganizar o cadastro dos armários,
evitando perdas e controle dos mesmos.

9)

MOLETOM E CANECA – O moletom será feito por encomenda.
Detalhes serão decididos por votação dos interessados.

Já que os bixos ganham uma caneca do USP Recicla, muito utilizado no
bandejão, resolvemos criar uma caneca de porcelana visando os pais,
professores e funcionários. Esta idéia já foi realizada com sucesso em
gestões anteriores.
10)

CAIAG - Reformularemos o CAIAG de curso anual para semestral,
dividindo-o assim em módulos. Os cursos continuaram sendo pagos
mensalmente, mas criaremos um pacote de desconto especial para quem
pagar o módulo semestral inteiro no começo das aulas, de forma a baratear
o custo ao aluno que pretende ir até o fim do módulo e diminuindo a evasão
dos cursos.
-Os idiomas serão: Inglês, Japonês, Francês e Espanhol. Podendo ser
divididos em turma 1 e 2, de acordo com a demanda e o nível prévio de
conhecimento dos alunos do idioma.
-Para o ano 2010 será feita uma divulgação mais forte, principalmente nos
dias de matrícula e semana de recepção dos calouros. A divulgação será
feita também em outros institutos, atraindo mais alunos e evitando que
turmas sejam canceladas devido à falta de alunos.
-Serão feitas apostilas dos cursos junto aos professores que serão
entregues mensalmente aos alunos. O custo do material continuará sendo
incluso na mensalidade.

11)

PATROCÍNIO - Envio de pedidos de patrocínio para empresas, visando
ganhar das mesmas recursos para projetos. Conversando com outros CA’s,
notamos que não é impossível conseguir patrocínios, os pedidos para tal
seriam enviados até o fim do mês de novembro, para então entrarmos na
folha
de
pagamentos
da
empresa
para
o
próximo
ano.
- O patrocínio poderá vim em forma de recursos financeiros ou em bens
matérias
que
podem
ser:
sofá,
mesas
de
jogos,
etc.
- Uma idéia que pode ser concretizada com recursos oriundos do
patrocínio, é a instalação de um retroprojetor e uma tela, visando transmitir
os jogos da copa no ano que vem. Lembrando que os jogos da copa serão
realizados à tarde/noite.

12)
13)

POLÍTICA – Representação do CAPMS nos CCA’s.
Votação interna computadorizada.
FINANÇAS – Estarão disponíveis cópias na diretoria para qualquer
interessado, mas um balanço trimestral será exposto no CA.

14)

COMPUTADOR – Tentaremos negociar com a direção do IAG um
computador para a diretoria do CAPMS.

