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ATA DO ENCONTRO DE 12 DE AGOSTO DE 2010 

Presentes: Elizabeth Paoliello, Luciano Truzzi, Lívia Pasqua, Rafaela Rodrigues, Kizzy Antualpa, 

Andréa Desidério e Flora Gandolfi 

Faltas justificadas: Marco Bortoleto, Thaís Gonçalves, Helaine Lima, Eliana de Toledo, Giovana 

Sarôa, Laurita Schiavon. 

PAUTA:  

1. Informações e assuntos gerais 

 

Beth: Irá viajar para a Islândia, reunião da ISCA, voltando para o próximo encontro. 

Luciano: está na fase final do concurso do SESC. 

Rafaela: mestrado. 

Lívia: mestrado, bolsista PED do Didi, irá apresentar o seu trabalho para o grupo no dia 

23/09/2010 

Kizzy: finalizando mestrado; irá apresentar o seu texto de qualificação (será dia 16 de 

setembro) para o grupo no dia 26/08/10, tornou-se docente da Véris - Metrocamp, 

continua trabalhando em Jundiaí. 

Andréa: tornou-se docente da Universidade São Judas Tadeu. 

 

2. Sobre Svend 

Convênio GGU e DGI. Pessoas que puderem ajudar na agenda do Svend tanto com oficinas 

como visitas, passeios, viagens, enviar e-mail para Beth e ou Tabata  

tabata.almeida@hotmail.com  T.  81630838. 

 

3. Sobre V FIGG  

Algumas comissões ainda não enviaram os seus relatórios e avaliaçãoes. Devem mandar 

para Beth até dia 22 de Agosto para que o relatório final possa ser concluído. Discutimos a 

importância dos relatórios para a organização do próximo evento.  

Flora vai pedir ao Daniel do SESC que faça os certificados do monitores que trabalharam no 

Fórum. 

 

4. Apresentação do Panorama (Flora – relatório Iniciação Científica) 
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O relatório será enviado para todos. 

Breve resumo das dificuldades identificadas:  

- contatos: poucos responderam, muitos demoraram para responder, ou os e-mails não 

chegavam às pessoas certas; 

- muitas instituições estavam com concurso aberto, portanto a disciplina existia mas ainda 

não havia docente. 

- em algumas instituições só os coordenadores de curso responderam, outros somente o 

docente respondeu. 

- alguns docentes pertenciam a mais de uma instituição. 

 

Discussão, sugestões. 

- Além do questionário poderia ser solicitado ao docente a ementa e/ou programa da 

disciplina. 

- Retomar os objetivos do projeto  e manter as metas estabelecidas. 

- Luciano sugeriu que o questionário fosse disponibilizado on line  onde  com um clic  o 

professor teria na tela o questionário para preencher ,facilitando assim as respostas. Consultar 

o setor de informática para ver a possibilidade. 

Próximos passos: 

-  mandar novamente o convite aos coordenadores e professores que não responderam 

- mandar o questionário para os que responderam concordando em participar da pesquisa. 

- Flora vai colocar todos os documentos da IC num cv e deixar na sala do Marquinho para a 

continuidade dos trabalhos. Vai também disponibilizar no Google docs. 

 

6. Para o próximo encontro dia 26 de Agosto de 2010: 

1 - Apresentação Kizzy qualificação. 

2- Avaliação final do V FIGG e SIGARC. 

3 – Planejamento da continuidade da pesquisa “Panorama”. 

4. Planejamento do segundo semestre. 

 

Ata elaborada por Pasqua e Paoliello - 12 de agosto de 2010. 


