
 

Ata de Reunião 

 
Local: Praça de Alimentação do Shopping Tambiá, Centro, João Pessoa-PB 
Data: 29.10.2016 Início: 15:30 Final: 17:30 
 
Participantes: 
 

● Jorge Eduardo (duddawolf@gmail.com) 
● Hildeberto Abreu (hildeberto@gmail.com) 
● Naamã Lima (naamalima32@gmail.com) 
● Fernando Júnior (junio.webmaster@gmail.com) 
● Egor Rodrigues (egor.rodrigues@gmail.com) 

 
Pauta: 
 

● Organização inicial do Grupo de Usuários Python da Paraíba (PUG-PB) 
● Definição de formas de atuação do PUG-PB 
● Definição do Grupo Executivo do PUG-PB 
● Distribuição de tarefas e marcação da próxima reunião 

 
Discussões: 
 

● Necessidade do PUG-PB ser formalizado como uma organização não         
governamental sem fins lucrativos. Para isso é necessário definir um planejamento           
estratégico, mínimo que seja, para o grupo. Também é necessária a elaboração            
colaborativa de um documento contendo a missão, visão, valores, objetivos, para           
servir de base a um regimento interno. 

● Constituição do Grupo Executivo temporário 
● Registro do domínio pugpb.org.br (ou pug-pb.org.br?) . 
● Definição da forma de utilização de cada canal de comunicação do grupo. 
● Reuniões presenciais e remotas do grupo 
● Projetos sociais da ONG. 

 
 
Decisões: 

● Todos os presentes concordaram que é viável e desejável formalizar o grupo sob             
forma de Organização Não Governamental, para poder atuar de forma mais legítima            
e independente. Para constituir a ONG, é necessário registrar um estatuto ou            
regimento em cartório. O Estatuto será elaborado colaborativamente, a partir da           
definição da missão, visão, valores e objetivos do PUG-PB. Uma vez registrado            
como ONG é possível registrar domínio .org 

● Os presentes à reunião foram declarados membros do Grupo Executivo temporário           
(GET) do grupo, e decidiram que qualquer membro do PUG-PB que quiser se tornar              



integrante desse Grupo Executivo temporário deve se apresentar numa reunião,          
presencial ou remota, declarando sua disponibilidade. 

● Todos os presentes concordaram que o canal de comunicação oficial do grupo será             
um blog, hospedado inicialmente no Github (https://pug-pb.github.io). O blog deverá          
ser construído com a participação de todos que desejarem, colaborativo na forma e             
no conteúdo. Será mantido o fórum      
(https://groups.google.com/forum/#!forum/pug-pb) com o objetivo de auxiliar os       
iniciantes, visibilidade de projetos open source dos membros do grupo, aprofundar o            
debate para legitimar decisões do grupo, etc. O grupo do Whattsapp será utilizado             
para comunicação rápida entre os membros e sua comunicação deve ser sucinta.            
Também será criada uma FanPage no Facebook, que será o nosso cartão de visitas              
para a comunidade externa, com publicações a respeito dos eventos do PUG-PB. 

● As reuniões do PUG-PB serão divididas em públicas (abertas à comunidade           
externa) e administrativas (abertas aos membros do PUG-PB). Foi informado pelo           
Fernando que há possibilidade da realização das reuniões administrativas do          
PUG-PB na sala de uma consultoria. Também há possibilidade da realização de            
Coding Dojos em uma sala da Faculdade IESP, conforme a informação de Moisés,             
via Whattsapp. Vamos organizar reuniões administrativas também pela realização         
de Hangouts. 

● Citadas várias idéias sobre projetos sociais possíveis de serem realizados pelo           
grupo,  ficando para serem detalhadas em próximas oportunidades. 

● Data da próxima reunião: 12/11/2016, 15h. 
● Local da próxima reunião: Sala da Consultoria (Rua Deputado José Mariz,1186 -            

Tambauzinho). 
 
 
Compromissos: 
 

● Os membros do GET deverão organizar a elaboração de um documento contendo a             
missão, visão, valores e objetivos do grupo. 

● Com o referido documento pronto, será elaborado um regimento interno, que será            
registrado em cartório, que deve prever, entre outras coisas, a forma de escolha dos              
membros permanentes do Grupo Executivo do PUG-PB e duração dos mandatos. 

● Hildeberto assumiu a responsabilidade de criar um tutorial sobre a utilização do            
GitHub e a colaboração no Blog do grupo. 

● Criar uma seção ensinando os primeiros passos para um usuário leigo configurar o             
ambiente para começar a programar em Python para disponibilizar no Blog. 

● O GET deverá Informar aos membros que estes deverão receber ao menos o e-mail              
de resumos do grupo.  

● O grupo do Whattsapp será utilizado para comunicação rápida entre os membros do             
grupo e sua comunicação deve ser sucinta.  
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