
Reunião CAARQ / CABIBLIO 

1. Espaço físico dos CA's 

2. Formatura 1º/2006 e 2º/2006 

3. Integração dos CA's 

 

1. Espaço Físico 

 Falar da proposta apresentada aos professores 

 Perguntar se eles estão de acordo 

 Se não houver resposta imediata definir data para resposta 

 

2. Formatura 1º/2006 e 2º/2006 

 Perguntar se elas conhecem as pessoas que irão se formar 

 Sugerir uma reunião 

 Elaborar comunicação para interessados 

 

3. Integração (cooperação) dos CA’s 

 Mostrar a idéia de integração (cooperação) 

  Site com 3 áreas (COMUM, ARQUIVOLOGIA e BIBLIOTECONOMIA) 

  Sistemas de comunicação (mail list) 

  Integração esportiva 

  Realização de eventos, festas e churrascos 

  Busca de interesses comuns no Departamento 

 Mostrar o que não seria integrado 

  Congressos e Viagens 

  Orçamento 

  Eleições 

  Outros assuntos de interesses particulares 

 

4. Festa Junina (seria o 1º ato de integração) 

 Perguntar se há interesse em montar uma barraca em conjunto 

 Levantar pontos positivos e negativos 

 Como faríamos 

 Marcar uma reunião para fazer isso 



Reunião CAARQ 2006 

1. Substituição dos membros  

2. Site  

3. Uniforme de futebol  

4. Eleições CAARQ  

5. CONEB  

6. Venda dos pacotes para POA  

7. Calourada  

8. Finca  

9. Festa Junina  

1. Substituição dos membros 

 Com a saída do Bruno o Douglas entrará mesmo? 

 Douglas e Gabriel atualização o site? 

 Marcar reunião para ensinar a mexer no site 

 Iremos expurgar o Gustavo e colocar o Bruno Greca? 

 O Greca não poderia ficar como Diretor Esportivo? 

 

2. Site 

 Alocar o site no provedor que o Gabriel sugeriu? 

 Destinar recurso do nosso fundo orçamentário (10 reais p/mês e 40 p/ano) 

 Alocar o site no V10 (gratuito)? 

 Marcar reunião com Gabriel para fazer testes. 

 

3. Uniforme de futebol 

 Já decidimos o modelo, só falta comprar. 

 Como, quando e onde comprar? 

 

4. Eleições CAARQ 

 Verificar datas das eleições e procedimentos 

 Definir datas para divulgação 

 

5. CONEB 

 Fechar ou não a lista de pessoas que irão no ônibus? 

 

6. Venda dos pacotes para POA 

 Até que dia manteremos o pacote em aberto? 

 Que divulgação devemos fazer? 

 Haverá alteração nos valores e nas parcelas? 

 

 



7. Calourada 

 Que dia, que horas e onde faremos? 

 Será churrasco? 

 Terá trote sangue bom? 

 E a viabilidade disto? 

 

8. Finca 

 Inscrição de bandas 

 Divulgação 

 

9. Festa Junina 

 Integração com a Biblio? 

 Faremos barraca ou não? 

 Quem irá participar? 

 O que venderemos? 

 Quem irá montar a barraca? 

 Quais os custos? 


