
Ata da Reunião de 31/08/2010 – DAFA 

No dia 31 de agosto de 2010, reuniram-se alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo 
juntamente com alunos dos cursos de Design, na Faculdade de Arquitetura da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sito à Rua Sarmento Leite, 320, para 
reunião ordinária do Diretório Acadêmico da Faculdade de Arquitetura. 

Estavam presentes nesta reunião: Bruno Paz da Costa, Gabriel Costa Warken, Lucas 
Dorneles Magnus, Samuel Tibola Jachetti, Cecília Esteve, Caio Weber, e alunas dos 
cursos de Design. 

Às doze horas a reunião iniciou, com a apreciação da seguinte pauta: 

1. Informes; 
2. Organização do Xixo; 
3. Organização de grupos de trabalho; 
4. 1. Informes: 

1.1. 1.     Cecília Esteve informou que os bixos entregaram o dinheiro para o churrasco 
de apresentação do IAB e que é necessária a presença de algum representante do DAFA 
para ajudar no churrasco, comprando a carne e ajudando a assar. Esse churrasco se 
realizará na quarta feira, 1 de Setembro na sede do IAB, com apresentações do DAFA, 
EMAV e IAB; início às 19:00h. 

1.2. Cecília Esteve informou da reunião da COMGRAD ocorrida na última quarta-feira, 
dia 25 de agosto. Discutiram-se revalidações de diploma e os requisitos de estágio e 
intercâmbio. Quanto ao projeto pedagógico que se pretende que seja realizado até o 
final do ano, Cecília propôs reuniões de trabalho e não de discussões, intensivas para 
este fim, que serão realizadas nesta quinta-feira, 2 de Setembro, das 9:30h até as 18:00, 
com pausa para almoço e na quinta-feira seguinte, 9 de Setembro, mesmo horário. 

1.3. Cecília Esteve informou que na quinta-feira da semana passada a diretora da 
Faculdade entrou em contato com ela, pois tinha uma reunião às 14h com o dono da 
fábrica de esquadrias que produziu as esquadrias da entrada da faculdade, e que estava 
em dúvida entre mandá-lo baixar as janelas maximar para a esquadria inferior e deixar 
assim ou exigir dele basculantes de qualidade, diferentemente da basculante protótipo 
que foi instalada pela empresa no DAFA. Após uma conversa no mesmo dia, no DAFA, 
onde estavam presentes a Cecília e os professores Cláudio Fischer, Ubirajara Borne e 
Maria Cristina, e os estudantes Gustavo Schattschneider, Eduardo Schimdt e Eduardo 
Zdanowicz, a Cecília defendeu a exigência por parte da direção de esquadrias 
basculantes decentes e esperou junto da diretora até à 14h45 do mesmo dia, na 
esperança de participar da reunião com o esquadrilheiro que se atrasou para a reunião. 
Após a reunião a prof. Maria Cristina informou que mandou a empresa colocar as 
maximar para a esquadria inferior e encerrarem as obras no DAFA. A decisão de 
rebaixar as maximar foi tomada por insegurança de que a empresa realmente executasse 
basculantes duráveis e operantes. 

1.4. Cecília informou que estão havendo discussões no grupo de E-mails do Yahoo – 
Dafa UFRGS acerca da participação ou não de professores na lista, e propôs, para o 
grupo via e-mail e para o DAFA na reunião, que o DAFA faça a moderação dessas do 



grupo, pois as atividades de moderação, tais como excluir professores do mesmo está 
sob a responsabilidade de um único ex-aluno que não lê mais o grupo e não mora mais 
em Porto Alegre. 

1.5. Sobre a reunião do TFG, Cecília Esteve comunicou sua presença na última reunião, 
realizada na segunda-feira dia 23 de agosto e deu seu relato acerca da mesma. A prof. 
Eliane ficou de pesquisar as diferenças entre a colocação da atividade TFG em um 
departamento ou na COMGRAD, os prós e contras de cada um. Cecília Cecília 
informou que a maior discussão da comissão foi se a resolução a ser elaborada permitirá 
ou não que qualquer professor do curso seja orientador do TFG ou se somente os com 
formação em Arquitetura e Urbanimo, e questionou a todos os presentes sobre a 
questão. A maioria defendeu a posição de que a banca é que decide se o projeto é 
coerente e que o graduando deve estar qualificado por si só para levar o projeto, 
podendo então haver professores não arquitetos. Também foi argumentado que há 
vários professores não arquitetos na faculdade e que são qualificados para tal função. 

1.6. Caio Weber informou o recebimento de convocação do plenário do Depto de 
Urbanismo, mas não poderá estar presente e a representante discente sua suplente está 
em viagem de intercâmbio. Pedem a presença de algum aluno nessa reunião, a qual 
ocorrerá nesta quarta-feira, 01 de Setembro, as 14h, na Faculdade de Arquitetura. 

1.7. Gabriel Warken informou que houve a reunião do Vaga Viva, na segunda-feira 
antecedente, dia 30 de agosto, às 20h, no Marius, primeira reunião deste grupo que 
surgiu no grupo Yahoo DafaUfrgs. Ficaram definidas tarefas para organização do 
evento – um abaixo-assinado a favor do movimento, bem como uma nova reunião a 
realizar-se nesta sexta, 03 de setembro, as 14h, no DAFA. 

1.8. Cecília Esteve informou que, por iniciativa própria, ela e o professor João Farias 
Rovatti vão organizar um livro sobre a história do DAFA que reunirá relatos de alunos e 
ex-alunos da Faculdade de Arquitetura, que deverá ser lançado em 2012, quando esta 
entidade completará 60 anos. 

1.9. Samuel Jachetti informa que conversou com a diretora Maria Cristina, onde ficou 
acertada a possibilidade de organização da Quinta Cultural – Xixo dos Bixos, no espaço 
original do DAFA. 

1.10. Os estudantes Mário Guidoux e Plablo Resende fizeram uma proposta de 
workshop para criação de mobiliários feitos com papelão e técnicas de corte a laser a ser 
realizado no DAFA que não teria custos de realização. Os presentes gostaram muito da 
idéia e propuseram que os estudantes elaborem um cronograma para o desenvolvimento 
desta atividade e dêem retorno ao DAFA sobre a proposta. 

1. 2. Xixo dos Bixos 

Os bixos do design e da arquitetura deverão estar presentes para ajudar a organizar a 
festa. Todos os equipamentos serão levados na quinta à tarde e o Marcelo Heck asssará 
a carne. Quanto às bandas pode-se chamar Jingle Bells, Renascentes. Depois dessas 
definições a algumas discussões acerca da possibilidade de não conseguir-se 
equipamento sonoro e do pouco tempo para divulgação, o xixo foi adiado para semana 
que vem na quinta cultural do dia 9 de setembro. 



1. 3. Discussão sobre os mobiliários 

Caio Webber entrou com a questão acerca da volta do DAFA para o espaço original, 
onde seria necessário levar somente materiais bem conservados, evitando vários móveis 
que estariam comprometendo a boa conservação do espaço. Citou a televisão e propôs a 
venda dela. Foi rebatido pelo estudante Maurício Dalligna veterano, que informou que a 
TV estava em seu nome e que sua turma havia comprado ela para o DAFA em 2007. 
Cecília Esteve ainda informou que o EMAV gostaria de utilizar a TV e o DVD do 
DAFA para uma exposição que será realizada no saguão da Faculdade na terceira 
semana de setembro.  Não ficou determinada a venda do aparelho e do DVD que estava 
junto, pelo menos por enquanto. Outros móveis foram citados na lista daqueles que não 
voltariam ao espaço do DAFA, tais como alguns armários. Cecília Esteve lembrou-se da 
situação em que se encontravam os sofás – necessitando de manutenção; todos 
concordaram; Bruno Paz disse que o DAFA verificará a possibilidade financeira para tal 
serviço. 

ATA DA REUNIÃO 24/08/10 12h10min - DAFA  

Participantes: Bruno Paz da Costa, Eduardo dos Santos Schmidt, Gabriel Costa 
Warken, Gabriel Luz Carpes, Lucas Dorneles Magnus, Samuel Tibola Jachetti, 
Fernanda Detoni Cecilia Esteve e Caio Webber. 

1. Informes:  

1.1.     Gabriel Carpes informou que a data para a FAFARQ foi redefinida 
para o dia 23 de outubro. Citou a necessidade da mudança para 
facilitar a organização, colocando a festa como fechamento da Semana 
Acadêmica. Não será mais feito em estacionamento, por impossibilidades 
legais. Abre-se a possibilidade de fazer a festa na zona sul, em dois 
locais (depois do Barra shopping) ou no mesmo local do semestre 
passado (prédio do quartel). Sugere a realização de um grande evento 
conjunto nas semanas que antecedem a Semana Acadêmica, com realização 
de Pré-FAFARQ. 

1.2.    Bruno informa que a Perestroika tem interesse em fazer uma 
palestra em quinta cultural. Bruno sugere ser interessante, e cita a 
necessidade de ser antes de setembro, visto que a mesma escola inicia 
um curso de Arquitetura Efêmera, e gostaria divulgar ele. 

1.3.    Samuel informou que Wanderlei mandou um email para marcar uma 
reunião sobre o show que este se propõe a realizar no DAFA, e diz que 
o mesmo se colocou a disposição para uma reunião. 

1.4.    Cecília informou sobre acontecimentos na reunião do regimento. 
Nessa reunião, o Representante Discente do curso de Design propôs três 
representantes discentes por curso, totalizando 9 representantes, 
porem ela cita que isso fere a proporção de representantes por grupos 
na faculdade. Para a renovação das vagas já existentes, precisa-se de 
eleição. Quanto à inclusão do EMAV no regimento, colocou-se o EMAV 
como órgão auxiliar e discutiu-se a oficialização dele. Deixou-se para 



votação posterior. A próxima discussão foi marcada para 8 de setembro, 
com discussões da COMGRAD inclusas. 

1.5.    Cecília citou a reunião sobre mudanças do TFG, onde este deixa de 
ser disciplina e passa a ser uma atividade vinculada a COMGRAD. 
Surgiram propostas para a vinculação do mesmo ao Depto. de Urbanismo e 
ao Depto. Arquitetura. Sugeriu-se a criação/reativação de uma cadeira 
eletiva para pesquisa antes da entrada no TFG, a fim de evitar que o 
TFG dure um ano. 

1.6.    Cecília informa sobre a reunião da COMGRAD, a realizar-se no 
presente dia. Discutir-se-á a proposta de criação da Comissão de 
Mobilidade Estudantil, alteração curricular das disciplinas de 
Técnicas de edificação A, B e C; cadeira eletiva de Design sobre 
mobiliário urbano; inclusão de cadeira eletiva sobre Sistemas de 
Informações Geográficas (SIG). Serão discutidos critérios de estágios 
extra-curriculares e quebras de pré-requisito. Caio sugeriu a revisão 
dos pré-requisitos que são vistos como desnecessários, os quais 
somente travariam o desenvolvimento dos alunos. 

1.7.    Cecília informou que a apresentação dos bixos não poderá ser 
feita na quarta feria 25 de Agosto, no IAB, visto que no local haverá 
um evento (Desafios Urbanos). A proposta feita no IAB ficou sendo de 
uma reunião e realizar-se no dia 1 de setembro, no IAB, com 
apresentação do IAB, DAFA e EMAV e confraternização. Citou o 
desencontro de cronogramas com relação à Professora Silvana, a qual 
recebeu proposta não confirmada para liberar os bixos na quarta 1 de 
setembro. 

1.8.    Cecília informou sobre e-mail da diretora Maria Cristina, pedindo 
tintas para hoje este presente dia mesmo, para que os pintores possam 
continuar o trabalho e façam os reparos no espaço do DAFA; alguém 
levará as tintas agora às duas horas para o João. 

1.9.    Cecília falou com a Três pra Um, e eles sabiam como funcionavam o 
acordo antigo com o DAFA e informaram que gostariam de manter esse 
acordo. O Bruno colocou a vontade de ajudar nessa questão e disse que 
o DAFA deve se apresentar aos novos donos da empresa. 

1.10.   Sobre o COREA, Cecília informa que tiveram 4 pessoas na sexta e 
7 no sábado. Discutiu-se no evento como será o COREA do ano que vem, 
entre outros pontos de pauta. 

1.11.   Cecília informou sobre o concurso de intervenção nos espaços da 
faculdade, citando o interesse do EMAV em divulgar o projeto feito na 
última Semana Acadêmica para o espaço atrás da Rádio. Colocou a 
necessidade de divulgar o projeto por ele ter sido feito coletivamente 
e que se mostra-se os fatores que interferiram no resultado final da 
ação e propor mais um projeto para a outra área que foi apresentada no 
concurso. 



2. Quinta-Cultural SENEMAU dia 26/08/10  

Eduardo pediu, como representante do EMAV, para colocar bar no dia da 
apresentação, e pediu por ofícios para equipamentos de audiovisual 
para realizar o evento. Também se comprometeu a mandar o cartaz da 
festa dessa quinta-feira para colocação imediata no site. 

3. Organização de Grupos de Trabalho 

Gabriel Carpes colocou novamente a necessidade de dividir os 
componentes do DAFA para trabalhar em cima da organização dos 
seguintes eventos: Semana Acadêmica, ELEA, FAFARQ e Concurso de 
Mobiliário. Lucas sugeriu a colocação da questão para a reunião 
seguinte, para que houvesse apreciação da questão. 
Às Treze horas e dez minutos deu-se por encerrada a reunião. 

ATA DA REUNIÃO 08/06/10 12h - DAFA 

Participantes: Gabriel Carpes, Luísa Vargas Dornelles, Samuel Jachetti, Eduardo 
Schmidt, Giana da Rocha, Lucas Magnus, Fernanda Detoni Cecilia Esteve 

1. Informes: 

- CEI – O blog já está no ar, http://cei-ufrgs.blogspot.com/. No blog constam todas as 
atas de todas as reuniões 

- Vanderlei, músico e arquiteto formado na UFRGS está procurando apoio com o 
Ministério da Cultura para gravar um CD, porém, ele precisara fazer uma apresentação 
pública e de uma carta de incentivo. Concordamos em ceder o espaço do DAFA durante 
uma Quinta Cultural para que ele se apresentasse e em escrever a carta. Cecilia Esteve 
ficou encarregada de enviar para os membros do DAFA o contato do músico. 

- Giana se dispôs a dar um Microondas para o DAFA 

- Cecilia deu um carregador Nokia para o DAFA 

2. Quinta-Cultural dia 10/06/10 

BAR – Bruno Paz ficou encarregado de comprar os produtos do bar. Cecilia nos 
forneceu o numero de um entregador de gelo caso necessário 

BANCA DOS FORMANDOS – Os formandos do curso de arquitetura farão um bar 
alternativo ao do DAFA. 

BANDA – Tocara a banda de André Ripol “The Incredibles Twistmasters” 

PROPAGANDA ADICIONAL – Na quinta-feira pela tarde, faremos cartazes maiores 
para colar na fachada da faculdade e em outros pontos estratégicos, direcionando o 
público para a nova entrada do DAFA. 



ILUMINAÇÃO – André Ripol alugou 8 luzes cada uma custando 10 reais, totalizando 
80 reais de gasto com iluminação. 

EQUIPAMENTO – Foi pedido por oficio um notebook e um projetor, a pedido da 
banda. O amplificador do auditório está incapacitado portanto buscaremos alternativas 

CUIDADOS – Membros do DAFA teveram se controlar durante o evento para que ele 
termine no horário, como tem acontecido 

3. Quinta-Cultural dia 17/06/10 

Concordamos em fazer um evento mais leve para a próxima quinta-feira. Ainda não foi 
definido mas surgiu a idéia de usar o tema pós-dia dos namorados 

4. Fechamento da Semana Acadêmica 

Ainda há coisas no local. Concordamos que o EMAV ficará responsável por organizar 
um mutirão para a limpeza. Ainda sim, qualquer estudante que sentir vontade de 
colaborar pode pegar um saco ou algo que está solto no terreno e levar para dentro do 
DAFA 

5 Espaço IT 

Paulo do DCE falou do interesse do Correio do Povo em criar um espaço para 
divulgação de eventos da universidade. 

Concordamos que participaríamos de acordo com nossa conveniência. 

PAUTA DA REUNIÃO 08/06/10 12h - DAFA 

Informes, Quinta Cultural (10/06/10 e 17/06/10), CineDAFA, FAFARQ, Fechamento 
da Semana Acadêmica 

ATA DA REUNIÃO 01/06/10 12h - DAFA 

Participantes: Gabriel Carpes, Gabriel Warken, André Ripol, Bruno Paz, Luísa 
Dornelles, Lucas Dorneles, Caio Weber, Alexsander Coelho, Maltha Kessler, Leonardo 
Castaman, Luciana Gheler 

1. Informes:  

- Os representantes do departamento de urbanismo, presentes na reunião, deram os 
seguintes informes: 

* O regimento interno da faculdade que está divulgado no site do DAFA é apenas uma 
sugestão antiga de regimento, não tendo nenhum caráter oficial, isso será mudado no 
site 

* O departamento de urbanismo, devido a recentes acontecimentos, está interessado em 
exercer mais pressão para que o TFG pare de vez de ser uma cadeira do Departamento 



de Arquitetura e passe a ser uma atividade controlada pela COMGRAD. O 
departamento espera a ajuda do DAFA para exercer essa pressão. 

- O representante do Conselho da Unidade informou: 

* O regimento interno da faculdade está indo para a votação, mas ainda não foi 
aprovado e podem haver mudanças. Quando possível, atualizaremos o que está no site 
pelo que está sendo votado 

* No andamento do projeto pedagógico da faculdade, estão sendo feitos dois projetos, 
um para futura implantação e outro que deve ser o da situação atual da faculdade. O 
segundo está sendo feito devido a necessidade de apresentar para o MEC um projeto 
pedagógico que possibilite a faculdade de continuar emitindo diplomas. Este último 
projeto foi votado e foi reprovado em reunião, porém, devido a seu caráter emergencial, 
foi autorizado que ele seja enviado ao MEC. 

- ARQSUR, concurso de projetos universitários, ainda com pouca expressão na nossa 
faculdade. Não foram dados muitos detalhes, fora o fato de que alguns professores estão 
interessados em estimular os alunos a participar. As categorias são: 

1º e 2º ano 

3º e 4º ano 

5º e 6º ano 

- O representante da arquitetura no CEI informou de como foi a primeira reunião da 
Comissão, que está encarregada de investigar as acusações sobre a atual gestão do DCE. 

* Na 1ª Reunião somente a metodologia de trabalho foi discutida, ainda não tiveram 
grandes definiçoes 

2. Semana Acadêmica 

- Os restos da Semana Acadêmica ainda estão no local, devemos nos organizar para 
limpar o lugar. O evento será num sábado e será tratado como uma atividade de 
integração dos alunos 

- O fechamento de contas ainda não foi efetuado 

3. Quintas Culturais 

- Devido a relocação do DAFA para a maquetaria e do fechamento da entrada principal 
da faculdade, concordamos que, durante esse período as Quintas Culturais serão 
planejadas com uma semana de antecedência e que teremos que fazer mais propaganda 
das Quintas Culturais para atrair o público, devido ao difícil acesso da faculdade. 
Aproveitamos que a quinta feira dia 03/06/10 é um feriado e planejamos a do dia 
10/06/10 

- A banda do André Ripol será encarregada do som durante o evento 



- Os formandos farão uma estante de vendas durante o evento ao lado do bar do DAFA 

- André Ripol e os formandos ficaram responsáveis pelos cartazes 

4. FAFARQ 

- Começamos a fazer alguns planejamentos para a FAFARQ 2010 

- Ela deverá ocorrer na segunda metade de outubro 

- Bruno Paz, Gabriel Warken, e Luísa Dornelles ficaram encarregados de fazer a 
pesquisa de possíveis locais para a festa. Isso incluí pesquisar a viabilidade de locais de 
FAFARQs antigas, e idéias novas. 

ATA DA REUNIÃO 25/05/10 - 12h - DAFA 

Participantes: Gabriel Carpes, Bruno Paz, Gabriel Costa Warken, Luísa Vargas 
Dornelles, Marina Muller, Samuel Jachetti, Eduardo Schmidt, Helena Muller, Caio 
Webber, Lucas Piccoli, Giana da Rocha, Bruno Paz 

1. Informes: 

- Bruno deu a relação da última Quinta Cultural, na qual gastamos aproximadamente 
800 reais e entrou 900, o lucro deve aumentar quando outras cervejas anotadas pelo 
resto da gestão forem pagas 

- Gabriel Warken fez um colchão para a rede, mas falta algo para amarrá-lo melhor 

- Os formandos de arquitetura querem usar alguma festa do DAFA para também 
arrecadar dinheiro para a sua formatura, tal assunto necessita a presença dos mesmos 
durante uma reunião do DAFA, mesmo que seja extraordinária 

- O cartaz da Semana Acadêmica que estava do lado do elevador foi movido de lugar e 
rasgado em parte, de um modo que ocasional no dano do mesmo, um cartaz da Semana 
Acadêmica do Design foi colocado no lugar. Gabriel Lívia e Samuel foram falar em tom 
não amigável com os responsáveis pelas inscrições da S.A do Design esperando 
esclarecimento, eles se inocentaram falando que não sabiam quem tinha feito. 

2. Festa de quinta feira 

BAR – Marina Muller ficou encarregada de comprar a bebida, via internet ou telefone, 
ela chegaria no DAFA na própria terça-feira dia 25/05/10 no final da tarde. 

BANDA – Optamos por chamar a banda Renascentes para fechar a semana acadêmica. 

EQUIPAMENTO – Foi pedido por ofício o amplificador do auditório e usaremos 
microfones do DAFA para as vozes da banda. 

3. CineDAFA: 



Ocorrerá hoje, 25/05/10. Gabriel Warken, e Giana ficaram responsáveis pelo decorrer 
do evento 

4. Festa dos formandos 

Os formandos do curso de arquitetura querem realizar, no DAFA um evento chamado 
“Apitaço” no qual eles divulgam os professores que serão homenageados na cerimônia 
de formatura. O evento teria continuidade com um Quinta Cultural do DAFA. 
Concordamos que é melhor discutir isso em conjunto com os formandos 

5 Limpeza do DAFA 

A principio será feita no Domingo após a semana acadêmica. 

6 Calendário de festas do DAFA 

Lívia Koeche apresentou, via e-mail, a proposta de um calendário de festas do DAFA. 

Os presentes votaram e foi decidido que, no caso de adotarmos um calendário ele 
deverá ser ESQUEMÁTICO, pois o DAFA não tem condições de se comprometer com 
uma banda com antecedência. 

O assunto foi discutido e os presentes concordaram que o máximo que um possível 
calendário poderia dizer seria planos de alguma semana onde nós poderíamos chamar 
uma banda, sem nunca assumir compromisso com uma banda específica e nunca 
assumindo o compromisso de chamar alguma naquela semana, fazendo do calendário 
uma ferramenta mutável, sem caráter fixo e para o uso exclusivo de planejamento e 
organização das nossas atividades, sem nunca nos comprometermos com o mesmo. 

Também foi decidido que o calendário deve ser divulgado apenas para a gestão, para 
manter o controle de exposição das Quintas Culturais sob julgamento da gestão apenas, 
sem nunca fugir do controle para pessoas de fora da gestão que podem assumir o 
calendário como algo fixo. 

7. Deliberações sobre o BAR 

Foi votado na reunião as seguintes deliberações sobre o bar durante as Quintas culturais 

APENAS TRÊS PESSOAS POR VEZ: 

Apenas três pessoas por vez no bar, duas servindo e uma no caixa. No caso de um 
número maior que esse uma das pessoas deverá sair do bar, afinal de contas, tem mais 
coisas que merecem ser cuidadas na festa alem do bar, e muitas vezes fica pouca gente 
circulando e cuidando do resto. 

PREFERÊNCIA POR PESSOAS DA GESTÃO 

Muitos alunos da arquitetura ajudam no bar, mas no caso de já ter três pessoas da gestão 
no bar o aluno que não for deverá ficar de fora do trabalho do bar a menos que aqueles 
que trabalham no bar estejam de acordo e não seja mais de três pessoas 



SEM ANOTAR MAIS O CONSUMO 

Membros da gestão não devem mais anotar o que consomem e pagar depois. Ou paga 
na hora ou não consome 

 
JUSTIFICANDO AS MEDIDAS: A gestão 2010-2011 está usando um sistema de 
10%, que se justifica em 10% da bebida servida ao cliente [ou um gole] vai para um 
copo no qual as pessoas que trabalham no bar bebem de graça. Isso justifica o fato de 
não anotarmos mais o consumo, pois para beber de graça é só trabalhar. 

Quem é da gestão merece os 10% pois não é só o trabalho do bar que existe na Quinta 
Cultural, nós da gestão que realmente organizamos o evento todas as semanas, logo, 
quem merece trabalhar no bar e ganhar os 10% é a gestão, justificando o fato de os 
membros da gestão terem preferência por trabalhar no bar aos alunos que não são da 
gestão. 

Já foi observado que mais de três pessoas no bar mais atrapalha do que ajuda na 
movimentação, fora isso, quando há mais de três pessoas é bem possível que uma das 
pessoas a mais esteja parado apenas pedindo os 10% sem realmente trabalhar. Algo 
injusto para os outros membros da gestão que estão andando pela faculdade se 
certificando que tudo está bem. 

 

ATA DA REUNIÃO 18/05/10 - 12h - DAFA 

Participantes: Gabriel Carpes, Lívia Koeche, Bruno Paz, Gabriel Costa Warken, Luísa 
Vargas Dornelles, Cintia Duarte, Marina Muller, Samuel Jachetti, Lucas D. Magnus 
Eduardo Schmidt, Cecília Esteve, Natália Ransolin, Gustavo Schattschneider, Diego 
Moura, Helena Muller, Caio Webber, Juliana Pádua 

1. Informes: 

- Samuel informou que os banheiros do primeiro andar estão funcionando normalmente 
a partir dessa semana 

- Bruno contou a quantia arrecadada na última quinta feira [13/05/10] e ela foi de 441 
reais e 91 centavos 

- Cecília informou que na sexta-feira haverá o lançamento de um livro da editora do 
Inácio e ele pedira a chave do freezer efusivamente, para evitar mal-entendidos e 
transtornos desnecessários foi sugerido a idéia de falar com ele com antecedência. 

- Lívia informou que uma menina da FABICO precisa fazer uma reportagem sobre a 
Faculdade de Arquitetura, foram pedidos mais detalhes sobre o que é necessário para 
ajudá-la da melhor forma 

2. Festa de quinta feira 



BANDA – Lívia conseguiu agendar a banda Indra, foi combinado que o dafa forneceria 
para a banda o equipamento e o total e nove cervejas para os integrantes dividirem entre 
si 

EQUIPAMENTO – Foi pedido por ofício o amplificador do auditório, ainda vamos 
pedir o amplificador do DAECA [Responsável: Gabriel Warken]. 

A banda alugará uma bateria que deve custar o total de 80 reais. 

CERVEJA – Bruno ficou responsável de comprar 40 fardos de cerveja, usaremos estes, 
mais o que sobrou das últimas duas festas. 

3. CineDAFA: 

Ocorrerá hoje, 18/05/10. Gabriel Warken, Bruno e Marina ficaram responsáveis pelo 
decorrer do evento 

4. Copa DAFA 

Concordamos em realizar uma copa DAFA no segundo semestre desse ano. Samuel se 
prontificou a pesquisar preços de quadras 

5. Parede dos Bixos 

Concordamos em pintá-la após a semana acadêmica, Cintia ficou com a 
responsabilidade de conversar com os alunos ingressantes e ver seu interesse em pintar 
a parede 

6. Representação Discente 

No final desse semestre, André Ripol vai viajar e os mandatos dele e da Cecília Eteves 
vão acabar, abrindo 2 assentos de representação discente. Cecília convidou a alunos 
interessados para comparecerem na reunião do Conselho na quarta-feira dia 19/05/2010, 
Lucas Magnus e Giana da Rocha se mostraram interessados 

7. Semana Acadêmica 

Foram discutidos os últimos detalhes da Semana Acadêmica, como as últimas decisões 
sobre oficinas satélite: 

Oficina de Sketchup : Duas vezes a mesma oficina, dada pelo Gabriel Carpes 

Oficina de Photoshop: Duas vezes a mesma, dada por Luísa Dornelles e Samuel Jachetti 

Oficina de Fotografia: Duas vezes sendo uma a continuação da outra, dada por Pedro 
Axlrud 

Oficina de Desenho Livre: Uma vez dada por Eduardo Gallon 



Também discutiu-se as principais mobilizações, como fichas de inscrição, arte para o 
cartaz e cronograma. 

Responsáveis 

Fichas de Inscrição: Samuel Jachetti 

Crachás: Cecília Esteve 

Cartazes: Cecília Esteve 

Cronograma: Samuel Jachetti 

PRÓXIMA REUNIÃO 18/05/10 - 12h - DAFA 

Pauta: Informes, Festa de quinta, Semana Acadêmica, Segurança na UFRGS, Parede 
dos Bixos, CineDAFA 

PRÓXIMA REUNIÃO: 30/3/2010 - 12h00 - DAFA 

Pauta: Informes, Reuniões do CADe, Arte para Bolsas e Mochilas do DAFA, 
Exposição de Notas, Eleições DAFA, Festas no DAFA, Parede para os bixos, Mesanino 

no DAFA, Parque Tecnológico. 

Ata Reunião 23/3/10 - 12h - DAFA 

Participantes: Agatha Müller, André Ripoll, Bibiana Picon, Bruno Paz, Caio Webber, 
Cecília Esteve, Cintia Duarte, Clarissa Pierry, Diego Moura, Dieiso Schuh, Eduardo 
Schmidt, Fernanda Detoni, Fernanda Moreira, Gabriel Waquil, Gabriel Warken, Giana 
Rocha, Gabriel Carpes, Helena Müller, Jean dos Santos, Lucas Piccoli, Marjóry 
Bertoldo, Maurício DallIgna, Paula Presser, Rafael Puig, Rodrigo Leães, Samuel 
Jachetti e Vitor Fruhauf. 

Informes: 
- Conselho da Unidade: Cecília e André informaram que estiverem presentes como 
conselheiros na reunião 198 do Conselho da Unidade, na quarta-feira, 17 de março, 14h, 
junto dos estudantes Gabriel Warken, Helena Müller e Samuel Jachetti que participaram 
como ouvintes. 
- Apresentação dos Bixos: Cecília informou da apresentação do DAFA e do EMAV 
feita aos bixos, na quarta-feira, 17 de março, 18h30. Estiveram presentes para a 
apresentação os estudantes Cecília, Caio, Helena, Diego, André e Juliana e 36 bixos. Os 
bixos presentes na reunião disseram que curtiram bastante a apresentação, que muitas 
dúvidas foram elucidadas antes mesmo de surgirem. 
- Quinta Cultural: foi dado um relato do problema que aconteceu na Quinta Cultural do 
dia 18 de março com um estudante da Engenharia Química, por parte do Lucas Piccoli e 
do Caio Webber. Foi conversado sobre o que se fazer em casos semelhantes ao 
ocorrido, que envolveu um estudante da Universidade que estava bêbado e importunou 
os guris que trabalhavam no bar. Foi decidido que é bem recomendável que tenhamos 
seguranças para as festas, mas que temos que resolver estes problemas que sempre 
podem ocorrer nos eventos com diálogo. 



- Reunião com o CADe: André informou como foi a reunião com o CADe na sexta-
feira, dia 19 de marçor, 12h. 
- Pizzada: Cecília informou que a pizzada ocorreu no sábado e contou com 25 
estudantes. Após a sessão de pizzas os estudantes limparam o piso do DAFA, com 
esfregões e lava jato. 
- Doações ao DAFA: por ter de liberar a sala 303 da Faculdade para o funcionamento da 
biblioteca foi oferecido ao DAFA um armário de madeira e um conjunto de madeiras 
pinus que lá estavam e que a biblioteca não irá utilizar. 

- Portas Abertas UFRGS: O Portas Abertas da UFRGS ocorrerá no dia 15 de maio, 
sábado. O DAFA tem prazo até o dia 31 de março para informar qual a atividade que 
será desenvolvida pelo DAFA no evento. Foi discutido e decidido que devemos 
informar algo bem generalista, como "apresentação" ou "recepção", no DAFA. Cecília 
ficou de responsável por informar o prof. Paulo Edi da atividade. 

- Proposta da Casa de Cinema de Porto Alegre: Cecília informou que após contato 
com a Casa de Cinema de Porto Alegre foi marcado o dia 5 de abril para a filmagem, 
das 13h30 às 16h. A Casa de Cinema de Porto Alegre se ofereceu para promover uma 
oficina na semana acadêmica, sobre cinema. Na reunião foi sugerido que se peça que 
eles exibam o documentário no DAFA quando for divulgado, como foi com o filme 
"Um Animal Menor" em 2009. 

- Parque Tecnológico da UFRGS: Cecília informou que o DAFA recebeu por e-mail 
uma solicitação do DCE sobre o posicionamento do DAFA com relação ao Parque 
Tecnológico, pois o DCE está fazendo um levantamento da opinião de todos os DA's da 
UFRGS. Foi sugerido que seja enviado aos estudantes o material fornecido pelo DCE: a 
proposta do Parque Tecnológico e ainda alguns outros textos favoráveis e contra, para 
que todos os interessados possam ler, se informar sobre o assunto e comparecer à 
próxima reunião do DAFA para discussão e decisão de um posicionamento. A proposta 
foi aceita pela reunião. 

- Exposição das Notas: foi organizada uma comissão para organizar o que deverá ser 
exposto junto às notas das disciplinas, composta pelos estudantes: Lucas Piccoli, Helena 
Müller, Marjóry Bertoldo, Agatha Müller, Giana Rocha e Caio Webber. 
 
- Eleições do DAFA: Cecília abriu espaço para indicações para a Comissão Eleitoral do 
DAFA. Três estudantes se propuseram a participar: André Ripoll, Cecília Esteve e 
Marjóry Bertoldo. Foi discutido o calendário eleitoral do DAFA, que deverá constar no 
edital: 
- Lançamento do Edital de Eleição pela comissão: 30 de março de 2010, após aprovação 
do edital de eleição pela reunião do DAFA. 
- Inscrições de chapas: 5 a 16 de abril de 2010 
- Campanha Eleitoral: 19 a 23 de abril de 2010 
- Apresentação da(s) chapa(s) inscrita(s): 22 de abril de 2010 
- Festa de Final de Gestão e de Debut da nova gestão: 29 de abril de 2010 

- Bolsas e Mochilas do DAFA: Cecília mostrou os modelos que a empresa Dibolsas 
ofereceu ao DAFA e falou que marcou reunião com o representante da fábrica na 
semana seguinte, sem dia definido ainda, para ver os modelos ao vivo. A idéia é fazer 
bolsas sob encomenda. A arte utilizada será escolhida na reunião do dia 30 de março, 



terça-feira, 12h. Qualquer estudante de arquitetura interessado em propor uma arte para 
as bolsas deve levar a arte à reunião e apresentá-la à reunião que decidirá qual a arte 
será encomendada. Ainda, a reunião com o representante será divulgada para que 
qualquer interessado possa participar. 

- Festa de Quinta-feira: o Gabriel Carpes, cuja banda Menta Infinita vai tocar, ficou de 
responsável por arranjar os equipamentos sonoros que ainda faltam. O Diego informou 
que recebeu proposta da Red Bull para que a empresa mandasse promoters e distribuisse 
Red Bull gratuitamente em um dado momento da festa. A proposta foi discutida e após 
análise, uma votação decidiu por maioria que a Red Bull não deveria ser convidada a 
participar desta maneira do evento. 

A reunião foi encerrada às 13h50. 

. 

Ata da Reunião de 16/3/2010 - 12h - DAFA 

Participantes: Caio Webber, Cecília Esteve, Helena Müller, Marjóry Bertoldo, Gabriel 
Warken, Eduardo Schimdt, Samuel Jachetti, Lucas Piccoli, Marcelo Heck, André 

Ripoll, Rafael Saldanha, Fernanda Detoni e Agatha Müller. 

1. Informes: Cecília informou que a próxima reunião do Conselho será hoje, dia 16, às 
14h e que ela e o Ripoll participarão. A pauta não deve ser polêmica e em sua essência 
trata de processos de progressão funcional de alguns professores.  

2. Apresentação pros Bixos: Cecília informou que marcou com os professores de 
Introdução ao Projeto Arquitetônico I, Fischer e Silvana, de fazer a apresentação do 
DAFA e da Faculdade aos Bixos nesta quarta-feira, dia 16 a noite. Convocou os colegas 
a participarem, aqueles que quiserem. 

3. Proposta de gravação: O DAFA recebeu uma proposta da Casa de Cinema de Porto 
Alegre que está gravando um documentário para a HBO de ter algumas cenas gravadas 
em seu espaço físico. O responsável pela proposta, que foi recebida presencialmente 
pelo Diego Moura, disse que não poderia informar o tipo de cena que aconteceria, mas o 
Diego deixou claro que, caso se aceite a proposta, não podem haver danos ao espaço. 
Foi deliberado e foi unânime a decisão de ceder o espaço para o documentário, mesmo 
que não haja contrapartida da Casa de Cinema. O Diego ficou de responsável por entrar 
em contato com o representante e trazer informações para a próxima reunião. 

4. Quinta Cultural: Cecília informou que o Xixo dos Bixos foi enorme, contou com 
muito mais gente que o normal e que foram vendidos 75 fardos de cerveja. Apesar disso 
a festa não deu muito lucro, pois o gasto com iluminação e som foi bastante elevado e 
não gerou problemas com a Direção. Assim, propôs de se fazer uma quinta cultural esta 
semana, dia 18, para acalmar um pouco a situação. Todos os presentes concordaram e 
ficou decidido organizar-se um Re-Painel. 

5. Espaço Físico do CADe: Cecília, Caio, Helena e André informaram como foi a 
reunião da segunda-feira com o CADe e a Cristina. Cecília sugeriu que se criasse uma 
comissão especial para lidar com o assunto pois não quer mais ser a responsável por 



fazer este contato. Foram nomeados o Marcelo Heck e o Rafael Saldanha como 
responsáveis. O assunto foi deliberado e foi marcada outra reunião, na quarta-feira ao 
meio dia, para discutir melhor somente este assunto. 

. 

Ata da Reunião de 09/3/2010 - 12h - DAFA 

Participantes: Caio Webber, Cecília Esteve, Diego Moura, Helena Müller, Marjóry 
Bertoldo, Gabriel Carpes, Luísa Vargas, Gabriel Warken, Eduardo Schimdt, Tahina 
Mattos, Maurício DallIgna, Marina Muller, Simone Freitas, Bruno Paz, Samuel Jachetti, 
Alexandre Santos, e muitos e muitos outros que não anotamos os nomes. Falha nossa. 

1. Informes: 
- Cecília informou que foi instalada uma pia nova no DAFA e reformulada a cozinha. 
Ainda, foram pintadas as paredes amarela, vermelha e preta nas férias e a verde dos 
fundos no dia de hoje. 
2. Barquiteto: Diego informou que conseguiu ter acesso ao processo do Barquiteto e 
que a festa não foi aprovada pela SUINFRA por entender que o local não é apropriaado. 
Cogitou-se tentar novamente pro dia 25 de março ou juntar-se ao CAAR e realizar o 
CAARquiteto, festa inventada por eles a qual recebemos convite e que seria numa 
sexta-feira a noite no estacionamento do Direito. Decidiu-se realizar o Xixo dos Bixos 
nesta quinta-feira, 11. 
3. Exposição das notas: Decidiu-se que a exposição das notas terá a premiação de 
melhor e pior cadeira, os prêmios Oscar Niemeyer e Prêmio Abacaxi. O nome da 
exposição será "Avaliação das Disciplinas 2009/2 - não é só pro plano de carreira". 
4. Caravana IAB 2010: O Arq. Alexandre Santos fez um convite em nome do IAB ao 
DAFA. O IAB-RS realizará a Caravana IAB este ano, uma série de eventos em algumas 
cidades do interior, com periodicidade mensal e que se encerrará no dia 11 de dezembro 
em Porto Alegre, na festa do Dia do Arquiteto. O convite seria para participar da 
primeira edição do evento, em Santa Maria, no fim de semana do dia 26 de março. A 
proposta seria que os estudantes se juntassem aos estudantes da UFSM para organizar a 
festa do evento, que acontecerá do sábado para o domingo. O DAFA deixou claro que 
no momento não consegue abraçar o evento mas que pode organizar um ônibus ou van 
de estudantes, os formandos 2010/1 ou a delegação EREA Curitiba, para que façam a 
festa acontecer e fiquem com o lucro para si. A Raquel ficou com o contato do 
Alexandre sobre o assunto e vai contactar o Artêmio, estudante do DA da UFSM. 
5. Espaço Físico para o CADe: Foi dado um informe geral sobre a situação. O DAFA 
teve uma reunião com a diretora Maria Cristina na segunda-feira pela manhã que não foi 
tão bem quanto o esperado.A diretora teve uma reunião com o CADe sobre o assunto às 
11h de hoje e não sabemos ainda o que foi conversado. Por isso, fica bastante difícil 
decidir novas atitudes com relação ao assunto. Vamos esperar o contato da Direção. 

 

Ata da Reunião de 23/02/2010 - 18h30 - DAFA 

Participantes: Agatha Müller, Caio Webber, Cecília Esteve, Diego Moura, Graziela 
Venzon, Helena Müller, Lucas Zimmer, Lucas Pessatto, Lucas Piccoli, Mariana Jardim, 
Marjóry Bertoldo, Rafael Saldanha e Taísa Andrade. 



1. Barquiteto: 

O GT informou como anda a organização do Barquiteto: 

O processo saiu da SUINFRA e já foi mandado à FA, com a resposta final do evento. 
Esperamos recebê-lo até quinta-feira para confirmarmos o evento. 

O Barquiteto vai contar com um lounge com sofás. Dependendo de tratativas com o Bar 
Villandry pode haver área de mesas com garçom e a banda pode tocar na área redonda 
do bar. A maior dificuldade no momento está sendo conseguir um piano para a festa. 

Ainda está sendo pesquisado a melhor maneira para comprar a cerveja, mas a princípio 
será Polar latão - 1 por R$4,00 e 3 por R$10,00. A banda vai passar o som entre as 18h 
e as 18h30 para atrair os estudantes que estão chegando às aulas. Foram encomendadas 
50 camisetas do barquiteto para comercialização a partir do primeiro dia de aula. 

2. Cartão TRI: 

Cecília informou que o DCE ficou de entrar em contato com o DAFA para proceder à 
confecção dos cartões, que o DAFA pretendia começar no dia da matrícula dos bixos. 
Informou também que o DCE andava com problemas na sua prestação de contas junto à 
EPTC e por isso que estava demorando, mas que aguarda o contato do Thiago do DCE 
para proceder à confecção de cartões. 

Paralelamente a isso o DAFA realizou uma consulta à EPTC para saber exatamente que 
documentos o DAFA precisaria se acaso quisesse fazer os cartões sozinho. Dos 
documentos informados o mais difícil de se conseguir seria uma prestação de contas do 
semestre de 2005/1, última vez que o DAFA fez os cartões junto à EPTC. A gestão 
2004-2005 foi consultada e não soube informar quantos cartões foram feitos nem 
quanto foi cobrado. Cecília informou o ideal seriaque o DAFA realizasse a prestação de 
contas para resolver a situação de alguma maneira pois como está o cadastro do DAFA 
na EPTC o DAFA está impedido de confeccionar cartões sozinho, caso queira, até que o 
problema seja resolvido. 

A Cecília fez a proposta de que os estudantes que quiserem ajudarem na confecção do 
cartão TRI no DAFA ganhem o seu cartão gratuitamente. A proposta foi aceita, na 
reunião somente a Marjóry se prontificou a ajudar, e o DAFA está aberto a colaboração 
de qualquer estudante que queira ajudar. 

3. DAFAtur - Montevidéu e Colônia do Sacramento:  

Cecília informou que está tudo acertado com os albergues e com a Turiscoll, empresa de 
ônibus. O valor da viagem é R$350,00 com pequena margem de lucro. Os pagamentos 
ainda não começaram a ser efetuados e a viagem conta com cerca de 20 inscritos. 

A Cecília consultou à reunião sobre uma questão colocada pela colega de gestão Paula 
Presser, que queria saber se os membros da atual gestão do DAFA teriam desconto na 
viagem. A Cecília informou que era contrária ao desconto, primeiro porque quase toda a 
gestão do DAFA está ausente do DAFA desde novembro de 2009, segundo porque, 
apesar de esta ter sido a proposta nas outras viagens, nenhum membro da gestão utilizou 



este previlégio, pois o valor pra gestão era o mesmo do pagamento a vista e os membros 
do DAFA pagaram a vista o valor a vista, como qualquer estudante pode fazer. Além 
disso, foi argumentado que R$20,00 de diferença no valor não é decisivo entre ir ou não 
na viagem. Assim sendo, foi consenso que o valor deverá ser R$350,00 para qualquer 
estudante. 

4. Espaço físico CADe:  

Cecília deu um informe geral de como é a relação do DAFA com os estudantes de 
Design e com o CADe desde 2007. 

Após o informe foi deliberado o que será discutido com o CADe na reunião por eles 
convocada, marcada para quinta-feira a noite. Foi decidido que tentaremos ajudá-los a 
conseguir um espaço a médio e a longo prazo, ou seja, uma para antes e um para depois 
da obra de reforma do prédio. Foi decidido ainda que, para o DAFA, é indiscutível que 
o espaço do DAFA seja compartilhado, mesmo que temporariamente. Foram decididos 
os participantes da reunião com o CADe: Cecília Esteve, Caio Webber, Helena Müller, 
Marjóry Bertoldo e Diego Moura. 

A reunião foi finalizada às 20h45. 

 

Ata da Reunião de 27/01/2010 - 18h30 - DAFA 

Participantes: André Ripoll, Cecília Esteve, Gabriel Carpes, Graziela Venzon, Lucas 
Pessatto, Luísa Vargas, Rafael Saldanha e Raquel Cortes. 

1. Informes: 
- Rafael S. e André Ripoll informaram que, em viagem a SP, alguns estudantes 
visitaram a FAU USP e foram recebidos pelo DA do curso. Foram presenteados com 
algumas publicações do DA que foram doadas para que os guris trouxerem para sua 
biblioteca. Foi deliberado se as publicações deveriam ficar no DAFA ou na biblioteca, 
pois o DAFA pode ser menos seguro para as obras mas na biblioteca corre-se o risco 
destas obras não serem retiradas. Assim, foi decidido que os livros ficarão no DAFA 
que investirá numa biblioteca, um armário fechado com portas de vidros que ficará com 
o acervo do DAFA. 
- Cecília informou que, em conversa com a Direção da Unidade foi combinado que o 
DAFA será transferido por um período de 2 meses, pois a porta de entrada da faculdade 
e as janelas do DAFA serão trocadas(por outras de mesmo desenho, porém novas). 
Assim, enquanto estiver sendo trocada a porta da faculdade a entrada da mesma será 
pelo DAFA. Por isso, o DAFA será transferido temporariamente para a Maquetaria. 
Cecília informou que a Direção pré-aprovou uma festa no local, que já está sendo 
pensada pelo Rafael, para o dia 25 de março. 
- Cecília informou que a aquisição de armários para uso dos alunos ficará para março. 

2. Barquiteto: Cecília informou sobre o andamento do processo do Barquiteto. No dia 
22 de janeiro a Cecília e o Diego consultaram a Direção sobre a autorização para o 
Barquiteto. A Direção se mostrou contrária à festa, porém deixou claro que, por ser área 
externa ao prédio não lhe compete a aprovação. Assim, foi combinado que, se 



solicitada, a direção não se oporia à realização do evento. Então, Diego e Cecília 
ligaram pro Renan, do DCE, e foram à Central de Segurança da UFRGS, à Prefeitura do 
Campus e à SUINFRA. Todos os 3 órgãos não se opuseram à proposta. Na segunda-
feira, dia 25, a Cecília, o Rafael e o Renan foram à SAE, que não se opôs à proposta. 
Sendo assim, a Cecíli abriu o processo de autorização do Barquiteto endereçado à 
Direção da FA, que posteriormente será encaminhado a todos estes órgãos para sua 
aprovação. 
Cecília informou que a data para a qual foi pedida a autorização foi dia 11 de março, 
primeira semana de aula, sendo postergado o evento para dia 25 em caso de chuva. A 
banda que irá tocar é de alunos da Faculdade, composta pelos estudantes Rafael 
Saldanha, André Ripoll, Lucas Piccoli, Tomás Gleiser e André Thies. Além disso 
Cecília informou que a festa foi orçada em R$3.050,00 entre som, luz, segurança e 
banheiros químicos. Cecília informou que se pretende manter a Polar latão como padrão 
da festa, porém, talvez seja necessário aumentar o preço da cerveja para o Barquiteto, 
para que o prejuízo com a festa não seja muito elevado. 
Foi discutida a questão do DJ da festa e todos os presentes concordaram em convidar o 
Stefan para tocar. 
Além disso, foi criado um Grupo de Trabalho para o Barquiteto, composto pelos 
estudantes, Diego Moura, Raquel Cortes, André Ripoll, Rafael Saldanha e Gabriel 
Carpes, que devem rever os equipamentos sonoros que serão locados, os que faltam e 
aqueles que talvez valha a pena o DAFA adquirir, visando uma maior autosuficiência no 
futuro. 

3. DAFAtur Montevidéu e Colonia: Cecília informou que a provável empresa de 
ônibus contratada seja a Lisotur, sendo sua proposta um Double Deck, 56 lugares, por 
R$8.200,00. Além disso disse que, a princípio, em Montevidéu o grupo ficará 
hospedado no Che Lagarto, na Plaza Independencia e em Colonia do Sacramento o 
grupo será divido entre o hostel El Viajero e uma pousada na mesma rua, a 100m de 
distância. A provável data do evento será saindo 1° de abril a noite e voltando 7 de abril 
a tarde. Espera-se que o preço final seja duas vezes de R$350,00 ou uma vez de 
R$330,00. 

4. Cartões TRI: Cecília e Caio informaram das reuniões sobre a confecção do cartão 
das quais participara 

m. 
A primeira, reunião convocada pelo DCE para apresentar sua proposta de confecção de 
cartões, realizada na Escola de Administração, dia 20 de janeiro, às 18h30, contou com 
a participação de vários DA's. Do DAFA compareceram Diego, Cecília e Caio. Na 
reunião foi apresentada a proposta do DCE que é baratear para o estudante o cartão. 
Assim, o DCE quer cobrar R$1,00 por cartão dos Diretórios e eliminar os 
atravessadores. Os Diretórios por sua vez devem cobrar R$5,00 por cartão do estudante, 
lucrando assim R$4,00. Isso diminui bastante o lucro que os Diretórios tinham por 
cartão até então, o que causou bastante descontentamento entre os Diretórios. Assim, os 
Diretórios propuseram na reunião a criação de uma Cooperativa de DA's, para viabilizar 
a confecção do TRI de maneira independente ao DCE. 
Então, a segunda reunião, da qual participaram o Caio e a Cecília, foi a primeira reunião 
da Cooperativa de DA's, realizada dia 25 de janeiro, às 18h, no DAECA. 
Compareceram vários DA's e foi conversada uma maneira de juntar esforços e tornar a 
confecção de carteirinhas mais otimizada. Assim, foi combinado que os diretórios(do 



centro) vão fazer suas carteiras e levar no CAAR, que tem bolsista nos 3 turnos, e que 
cada dia da semana um DA levará os documentos de todos à EPTC no centro, visando 
um menor esforço gasto com os cartões. O DAFA se posicionou na reunião à favor da 
criação da Cooperativa, tendo em vista que seu funcionamento no futuro pode otimizar 
outras questões como mochilas, festas, adesivos... entre os DA's, porém deixou claro 
que a proposta do DCE é boa para o seu caso, pois o DAFA nunca dependeu do lucro 
dos cartões e nunca teve condições de fazê-los sozinho. Assim, deixamos claro que o 
DAFA vai fazer os cartões com o DCE, até porque, não temos estatuto nem CNPJ para 
fazermos por conta. 
Na reunião, o Caio e a Cecília defenderam sua opinião de que o DAFA deveria voltar 
atrás na decisão da reunião de 6 de janeiro e fazer o cartão TRI a R$5,00, deixando 
claro aos estudantes que o dinheiro empregado vai ajudar o DAFA. Isso porque o 
DAFA investe seu "tempo" na confecção e deve receber algo em troca, e as carteirinhas 
são uma maneira de fazer com que aqueles que nem sempre contribuem com o Diretório 
possam ajudar. 
A proposta foi aprovada por unanimidade. 
O DAFA está agora esperando o contato do DCE para proceder na confecção dos 
cartões ainda em fevereiro. 

 


