Bate Papo do PoliGen: Programa de mentoring
10 de maio de 2013
Início: 11h15 Término:13h30
Presentes:
Anarosa Bradão, Caio Fatorri, Cintia Margi, Diego Rabatone, Haydée Svab e Miguel Giansante

Foi feita apresentação do programa de mentoring para Miguel, que ainda não o conhecia.
Na sequência foram discutidos pontos a serem melhorados no programa, a saber:
- determinação de duração do programa: 1 ano (as pessoas que desejarem permanece,
podem se reinscrever e também mudar de mentores se quiserem);
- deverá contar com evento de abertura e encerramento;
- apresentação dos pares deve ser feita tanto no evento de abertura, quanto por e-mail
encaminhado a amb@s, pois alguns mentores não acharam positivo enviar e-mail às
mentees, e vária mentees ficaram um pouco envergonhadas em fazer o primeiro contato;
- precisamos definir (no papel) missão, valor e valores do projeto;
- na fichas de adesão ao programa devemos pedir telefone (e Facebook) também;
- questionário de mentor@s (anexo ao final) à luz dos comentários da Stephanie.
Encaminhamento:
Haydée manterá contato com Stephanie (Fundação Estudar) e fará revisões dos
questionários
Foi constatado que estamos tendo bastante apoio e abrindo diversas portas, mas
precisamos de suporte financeiro para coisas como coffee-breaks, eventuais passagens
de palestrantes, impressão de material, etc. Tendo isso em vista foram discutidos dois
editais: Amigos da Poli e Projetos de Cultura & Extensão.
Encaminhamentos:
Caio verificará apoio para o coffee-break de junho, que será com Colin Butterfield,
executivo da Cosan, convidado de 14/junho.Custo estimado de ~R$200.
Haydée redigirá projeto para Edital Amigos da Poli (prazo – 28/05).

1/2

Cintia redigirá projeto para Projeto Cultura & Extensão (prazo – 07/06).

A possibilidade de fazermos uma nova chamada para o programa foi discutida. Neste
caso, para quem ingressar em agosto/2013, o programa durará 6 meses. Para isso, seria
interessante divulgar bem e já contar com um site e formulário online.
Encaminhamentos:
Haydée fará divulgação no Facebook.
Anarosa verificará a possibilidade de ponte com MAP2121 para PoliGen, via PoliGNU.
Cintia verificará possibilidade de e-mail de divulgação da diretoria da Poli.
Para viabilizar site e ajudar na parte de divulgação e organização do programa, contamos
com uma bolsa do Programa Aprender com Cultura e Extensão, que está com inscriçẽos
abertas a estudantes neste momento e fechará em 14/maio. A seleção ocorrerá em junho
e a bolsa será válida a partir de agosto.
Encaminhamento:
A pessoa selecionada se dedicará inicialmente à construção do site, que será hospedado
no domínio do PoliGNU, e contará com apoio técnico do Diego.
Possibilidade de evento de agosto ser em parceria com a Intel, como âncora do
lançamento do filme ten times ten cujo foco é no empoderamento de mulheres através da
educação.
Encaminhamentos:
Cintia retoma contato com Rosângela da Intel.
Haydée verificará possibildiades de local e infra-estrutura na Poli.
Seria interessante fazermos um evento de confraterização do grupo.
Pensou-se na 2ª sexta-feira de julho, mas como tem porvas e férias nesse mês, a data
ficou em aberto.
Encaminhamento:
Haydée fará um Doodle para tentar achar a melhor data para todos (e lembrar de verificar
quando terminam as provas do biẽnio).
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