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Assunto (Pauta)
Poema
BORBOLETAS
Quando depositamos muita confiança ou expectativas em uma pessoa, o risco de
se decepcionar é grande.
As pessoas não estão neste mundo para satisfazer as nossas expectativas, assim como não
estamos aqui, para satisfazer as dela.
Temos que nos bastar... nos bastar sempre e quando procuramos estar com alguém, temos
que nos conscientizar de que estamos juntos porque gostamos, porque queremos e nos
sentimos bem, nunca por precisar de alguém.
As pessoas não se precisam, elas se completam... não por serem metades, mas por serem
inteiras, dispostas a dividir objetivos comuns, alegrias e vida.
Com o tempo, você vai percebendo que para ser feliz com a outra pessoa, você precisa em
primeiro lugar, não precisar dela. Percebe também que aquela pessoa que você ama (ou acha
que ama) e que não quer nada com você, definitivamente, não é o homem ou a mulher de sua
vida.
Você aprende a gostar de você, a cuidar de você, e principalmente a gostar de quem gosta de
você.
O segredo é não cuidar das borboletas e sim cuidar do jardim para que elas venham até você.
No final das contas, você vai achar
não quem você estava procurando, mas quem estava procurando por você!
Mario Quintana
Discussão: cap. 7 - jogo da cultura... Maurício

Liberação da Sandra - tempo de dedicação ao Doutorado;
Reprovação no Prolicen (condições mínimas de participar);
Também abriu edital para PIBIC, a seleção para ingressar no projeto terá a mesma rigorosidade das
exigências mínima para participar do grupo.
Preparação nos grupos de estudo

Atenção Membros do LEPEC
Técnico da web site do lepec (sugestões para composição da página)
Valor por membro do LEPEC: 22,00 R$
Equipe de apoio: Djavan, Alana, Breno.
Membros pagaram: Sandra. Rodrigo, Mileyde, Ana Raquel, Clécia, Filipe, Maurício, Ellen, Sofia,
George, Ana Claúdia, Emerson, Anielle, Josias. (14 pessoas)
Próxima terça-feira (14.05.2013), os membros que não efetuaram o pagamento fazê-lo.
Curso Periódico Capes (Danielle)
Data do aprofundamento com bibliotecária, a definir.
Curso badminton com Norma Rodrigues (Rodrigo)
Local do curso: Recife-PE
Participantes: Rodrigo, Carlos e Emerson
Os membros do LEPEC foram acolhidos por Yeda, mãe de Diane na cidade de Candeias.
Defesas qualificação 14/05- Aud. PPGE: Diane 9:00h (Iraquitan;
Fernando) e Rodrigo 16h (Ribas; Rogéria);
Por causa das qualificações a reunião no LEPEC começará as 07:30.
Discussão sobre a apresentação do lepec no encontro dos laboratórios do def (22/05).
Horário: início as 08:30
Abertura: será realizada pelos pró-reitores de graduação e pós-graduação
Palestra: biologia molecular e educação, com Denise Vaz de Macedo
Local: novo auditório do CCS
O evento está intitulado como “Encontro dos Laboratórios”
Às 09:45: apresentação do laboratórios
Apresentação do LEPEC: 09:45 às 10:00

Atenção
Cada membro deve enviar para Pierre os seguintes aspectos das pesquisas:
-Questão problema
-Base teórica (principais teóricos)
-Metodologia

Ausência justificada: Brígida, Samara e Breno.

10:00 chá
Participantes
INTEGRANTES: Pierre, Alana, Rodrigo, Micaela, Izabell Lamenha, Djavan, Ana Raquel, Luiz, Anielle,
Mileyde, Maurício, George, Carlos, Josias, Gabrielen, Jackson, Ana Claudia, Sofia, Amanda, Clécia,
Sandra, Filipe, Ellen, Emerson.

