ACTA DA REUNIÃO TU-FCUL
29-02-2012 | 4ª feira 18-20h | Presentes: Raquel (Atada), Carolina (AltA-comissária),
Catarina, David (Alcoviteiro) e Gil (Acolhedor)

ASSUNTOS


Continuação do tabuleiro de DragonDreaming
Responsabilidades: Raquel – Partilhar imagem (fotos) do que foi feito no tabuleiro para cada um
olhar criticamente e principalmente ver se falta algo no projecto/actividade em que está
responsável.
Decisão:
o
o

Próxima oportunidade: continuar o tabuleiro (com o resultado daS reflexões individuais);

Próximas reuniões) – reservar um tempo para se continuar/actualizar o tabuleiro.



Curso de Transição (iniciação) na FCUL
Responsável: Gil
Decisão: Reservar uma reunião para sonhar curso.
(Alguns pontos falados que serão preciso ter em consideração numa fase posterior do
planeamento: fazer cartaz, divulgação, gerir inscrições e mails, logística,….)



Placard TU-FCUL
Responsável: Catarina
Decisão: Iniciar fase de pintura/decoração, segundo o esboço da Carolina (aumentando apenas as
áreas para os conteúdos), na reunião de 14 Março.
Outras responsabilidades:
o David: Até pelo menos dia 12 Mar, preparar (lixar e pintar) a porta para a fase de pintura
decorativa.
o Para reunião de 14 Mar, trazer:
 Catarina: trinchas, diluente, cola de contacto, pregos pequenos, martelo;
 Carolina: tintas acrílicas, pincéis; Esboçar o desenho no placard até, ou na reunião
de 14 Mar (Carolina decide como lhe for mais conveniente);
 Raquel: Pincéis, recipientes para água (lava pincéis) e papel multiusos;
 David: jornais ou posters para forrar o chão.



Contacto com a EpDAH
Carolina e David vão contactar com eles e reunir para averiguar sinergias.



terTUlias
Adicionaram-se tertúlias à “lista de espera”.

Responsável: Carolina

 Comunicação interna
Em cada projecto/actividade deve ser escrito um separador por parte do responsável, para ser
adicionado num dossier, que será o dossier da “história”/“procedimentos” do TU-FCUL.
Responsável: Todos, mas o David guarda-o. Acabámos por não decidir uma data para começar…


PRÓXIMAS REUNIÕES
o 7 Março – TerTUlia – Alto-comissário: David (Não esquecer o “TU num minuTU!”)
o 14 Março – Reunião:
 Pintura do placard – Alto-comissária: Catarina
 Sonhar Curso de Transição FCUL – Alto-comissário: Gil

