
 Reunião: Vup e assessores da Petrobras

Data: 03/11/2015
Horário: 14:45 as 17:00 horas
Local: Prédido da Petrobras (Edita)
Participantes: Membros da Vup (Jonathan, Jordana e Vinícius) e assessores da 
Petrobras.

Pautas:

1 – Pendências CEFET;
2 – Assessoria de comunicação doa 5 voluntários da Petrobras;
3 – Criação do blog ou site estático / Ferramentas de comunicação;
4 – União VUP + Sonserina;
5 – Curso: “Jornada do Autoconhecimento”;
6 – Plano de trabalho.

Ata:

P – (Jordana) - Entrar em contato com o CEFET para saber o prazo de recadastramento 
dos membros do empreendimento.

P– (Jonathan e Vinícius) Passar para o Corais os arquivos do google drive.

P – (Membros da Vup) Atualização do plano de trabalho no Corais.

I – Marcaremos reunião com o coletivo Sonserina para saber como ficará a junção dos 
dois grupos, esta, só será marcada após a reunião do coletivo que terá como uma das 
pauta o assunto em questão. Ou seja, a possibilidade de união entre os dois grupos e 
como isso ocorrerá de fato. A possível data para a reunião dos dois grupos é 24 ou 26 de 
novembro que já está em votação no Corais.

D – “Jornada do Autoconhecimento” (Coaching) para os membros da Vup, que ocorrerá 
no dia 12/11/2015 e será presidida pelo Alexandre Rocha (funcionário Petrobras e 
assessor da Vup). É de extrema importância a participação dos nossos 
membros/colaboradores neste curso, pois “A partir do momento em que o ser humano se 
conhece ele consegue identificar suas forças e então elencar estratégias para aproveitá-
las”. Com isso, ajudará na melhoria em pontos de nossa vida e terá como reflexo a 
atuação de cada um de nós dentro da Vup. 

P – (Membros Vup) Organizar o Canvas para poder construir o Crowdfunding (vídeo para 
o financiamento). Este vídeo terá assessoria dos voluntários de comunicação da 
Petrobras. 

I – Conversa sobre moedas solidárias. Luiz Arthur, apresentou brevemente as moedas 

http://corais.org/vup/node/89550
http://ufc.benfeitoria.com/
http://ufc.benfeitoria.com/
http://corais.org/vup/node/89473
http://corais.org/vup/node/89475#comment-13282


que são utilizadas como forma de troca/pagamento em alguns empreendimentos 
solidários e nos mostrou a possibilidade de utilizá-las. Ficou acordado que este assunto 
será abordado mais profundamente em um outro momento.

Na ata adotar para X em cada item uma das siglas:
I Informação (importante que todos leiam)
D Decisão ou definição feita pelo grupo na reunião (mais importante ainda que todos
leiam e, se for o caso, que se manifestem sobre principalmente os que não estiveram
na reunião)
P <Fulano> Pendência
indica
uma tarefa para Fulano


