
ATA de Reunião - CRIDI (Modelo para documentação de reuniões - versão 03 - 29.out.2014)

Loca I

Sala de reuniões
Data (e horário previsto)
2s.o2.201s

lnício
t/n

Fim

Pa rticipantes

Projeto PQ2:

Adriono Lúcio Cox Hollós (Rio de Joneiro,
Agnoldo Oliveira de Jesus

Albono Souzo Oliveira
Antonio José Borreto Santos .

Cíntio de Figueirêdo Gorcio
lllono Mascorenhos h*n- --,*

M a rio Sole n or N osci me nto
Morilene Luzio Souzo Silva
Mateus Silvo Franço

Neiva Povezi(Sonto Mario, RS) 
^RicordoSodréAndrade lS t \

Rubens Ribeiro Gonçolves do Silvo lÍ W \n'4i '

Silvona Bastos ":;" ]; .r.,i," .'l'." i-,*ri-'lit:- ' 't') )tau

Tomires Neves Conceiçõo

RJ)

1,. \.4

Társio Ribeiro Covolcoati . 1\
rhoise Menezes C*-.i*ie \.*-r1g* L t-,{1gx_ik.ã-

\,
Demais membros do CRIDI:

Bruna Androde de Sontono
Clóudio Hermínio Silva Cruz

Fl ávi a Cotari n o Conce i çdo Fe rrei ro
Froncisco Mattos
Gobrielo Vieiro dos Sontos
Monoelo Ribeiro Vieiro
Morio Tereso Novarro de Brito Motos

ASSUntOS:

Expediente: ,/
- Digitalização de Atas e dos formulários da CB? // , /
- Tradução do site? Voluntários? Estratégia Chagas? ft
- BD para as tray'uçõe s? , Z/
- glossário? 1/ - 

Çt .v/
- Chagas: relatório corrigiàú+ minuta projeto mestrado + sua parte do texto para nossa

- finalizar os questionários inconclusos ;,
- agendar reuniões exclusivas para lll SECRIDI Arq ,\ üL 

.

- Mudança de dia das reuniões t)!ir^u*' í'l T; r{rü
- Como debater as leituras feitas? ir-\ r), r'b{'

- Wunderlist: não estou gostando do andamento...acho que não vou renovar e nem usar mais nada do tipo...
- Artigos em periódic os? ,/
- Comunicaçõqs para eventos? z/
., (e/-;-vtl*Àvcll,,-d- a-
Ordem do Dia (para decisões e encaminhamentos):
- Chagas: pesquisar e atualizar espaço de publicações do CRIDI (precisaremos de voluntários junto); "
- finalização da coleta em Salvador? (biblioteca do lCl? CRM-BA?) ?i6,xi .*\(\ §1ii"§,tr,r'h L'

Q-i
com u n ica ção de Vta d-rid

- lll SECRIDI = quem? Pesquisar edital CNPq e Fapesb para realização de eventos. Tema associado ao ano



internacional da Luz (chamar Alexandre UFMG + Nelson Pretto + Miriam Manini...)
-novaestrutura0""ffãr"nffiffi'il{Hff5'L- 

o, t{fu!fi drf,^ou'drs- P ffno,r -

O que ocorrer
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