Ata da Reunião de Diretoria APLOC
Data:
Participantes:

07 de Abril de 2017
Veridiana Martinussi, Jane Magalhães, Ricardo Rubeiz Jr, Daniela
De Angele, Cristiane Leme, Susana Oliveira , Gloria Domenech,
Claudio Mattos e Alexandre Abbatepaulo.

1) Orientação e Informação para alunos que tem interesse em fazer a faculdade no
exterior (solicitado p/ Claudio Mattos pai da LC) – Claudio Mattos solicitou o
posicionamento da LC em relação a estas questões. O Abbatepaulo explicou que a LC
já tem um Parceiro neste trabalho de orientação/coaching p/ Universidades e High
School que é a Alumni. As escolas parceiras no exterior p/ cursos de curta duração
são a BCI/Boston e Boston/College Canada. Será lançado em breve um Programa de
High Scool na LC, na parte da tarde em parceria c/ Griggs High School.

2) Bazar – A Veridiana atualizou a todos que o Bazar da Helen Drexel no final de semana
de 8 e 9/4 estava em linha com os anteriores c/ pequenos ajustes e uma monitoria p/
as crianças.
3) Jornada das Profissões – O Abbatepaulo passou a lista das áreas de interesse e
Ricardo Rubeiz Jr. aproveitou p/ sugerir o nome de Claudio Mattos p/ Direito, também
aproveitou p/ sugerir que seja reforçado a área de tecnologia considerando a realidade
atual no mercado de trabalho.
4) Palestras – A Daniela de Angele confirmou ao Grupo que a Aploc ira organizar um
ciclo de 6 Palestras p/ grupos menores (aprox., 20 pessoas). As Palestras serão pagas
e a 1ª esta programada p/ quarta 03/05 no Fund II e o tema é Auto Estima e Auto
Imagem.
5) Rifa / Aploc – Este projeto realizado p/ Festa Junina da escola terá um grupo que ira
organizar seguindo também os formatos anteriores objetivando a arrecadação de
recursos p/ apoiar uma Instituição Filantrópica que esta sendo definida.

