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Ata da reunião ordinária nº 02/2016-2017 – CISSP 

 

 

Ata da reunião ordinária de número dois, da gestão da CISSP 2016-2017, realizada às catorze 1 

horas do dia quinze de junho de dois mil e dezesseis, na sala R602-3, do campus Santo André. A 2 

reunião foi presidida pela presidente da comissão, Michelle Sato Frigo, e contou com a presença 3 

dos representantes Álvaro Luiz Vianna, Andréia Silva, Diogo Francisco Paulo da Rocha, 4 

Gustavo Caetano Torres e Manuela Scarpelini Vieira. Pauta: 1.Treinamento da CISSP: Dando 5 

início à reunião, o representante Diogo apresentou o histórico da contratação do treinamento 6 

obrigatório da CISSP, informando que o processo teve êxito e uma empesa foi contratada para o 7 

curso, na forma in company. Como encaminhamento decidiu-se por entrar em contato com a 8 

empresa para que seja feita uma reunião com a presença da presidente da comissão, Profa. 9 

Michelle, e dos representantes Diogo e Gustavo para que o conteúdo do curso seja adequado à 10 

realidade da CISSP da UFABC.   2. Planejamento SIPAT: Foram discutidos inicialmente os 11 

temas que o representante Gustavo havia sugerido e enviado por e-mail, além de temas 12 

colocados pelo grupo. Também foram debatidas as datas possíveis para a realização do evento, 13 

decidindo-se pela semana de três a sete de outubro. Resolveu-se, então, retomar o contato com os 14 

possíveis palestrantes que já haviam indicado a disponibilidade para o evento e convidar outros, 15 

cujos nomes foram levantados durante a reunião.    3. Demanda de copa para técnicos de 16 

laboratório no bloco B: Devido à ausência dos representantes que estão a par da situação desta 17 

demanda, determinou-se que este assunto permanece na pauta da comissão. Nada mais havendo 18 

a declarar, a presidente da comissão deu por encerrada a reunião às dezesseis horas, da qual eu 19 

Andréia Silva, secretária ad hoc, lavrei a presente ata. 20 
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