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ATA DA REUNIÃO DE GESTÃO – 26/02/2015

Relato das Discussões da Reunião Geral, realizada às 15h50 do dia 26 de fevereiro de 2015 no 
Auditório (Sala D001) do Campus Votuporanga do IFSP. 

PAUTAS DA REUNIÃO: 

I –  Possibilidade de formação de grupo para reuniões de projeto de extensão de orientação contra o

uso de drogas - terças-feiras das 15:00 às 17:00 para 12 alunos.

I.1  – Marcos explica que a enfermeira Alessandra do CRAS junto a alunos da Unifev tem intenção de

realizar um projeto no qual doze alunos do Campus participariam de um grupo de orientação contra o uso de

drogas. Marcos pergunta se é possível disponibilizar esses alunos.

II.2 – Fica combinado que o dia propício a realização desse projeto é de quarta-feira. Marcos diz que entrará

em contato com a enfermeira para informá-la sobre o dia da semana disponível para o projeto.

II  – Recurso para Capacitação do  Campus Votuporanga -  disponibilidade (R$ 8.000,00)  discussão

sobre formas de aplicação.

II.1 – Marcos explica sobre o recurso disponível para capacitação e sugere critérios para sua utilização.

II.2 – Os critérios sugeridos são: Eventos no Brasil e ordem de chegada. Todos concordam.

Informe  –  Marcos  comenta  sobre  a  chamada  pública  para  captação  de  recursos.  Diz  que  vai

disponibilizar o edital de outros sites para usarmos como exemplo.

III – Processo Seletivo - dia 01/03 - Equipe para trabalhar no domingo.

Marcos comenta sobre o exame que será aplicado nesse domingo dia 1º de março de 2015. Fala que estão

inscritos 18 candidatos para o Técnico em Mecânica, 13 para o Técnico em Eletrotécnica e 22 para o Técnico

em Edificações. Marcos relembra que a equipe foi formada na reunião geral de ontem.

IV - Comissão Eleitoral Local - membros discentes.

Marcos perguntas aos coordenadores se já foi  escolhido algum aluno para integrar a Comissão Eleitoral

Local.  Os  coordenadores  dizem  que  não.  Marcos  reforça  a  necessidade  de  solicitarem  aos  alunos  a

participação na comissão.
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V – Bolsa Ensino. Divisão entre áreas e cursos e possibilidade de remanejamentos.

V.1 – Marcos explica  sobre a disponibilização das  bolsas  para  Pesquisa,  Ensino e  Extensão.  O valor  é

dividido igualmente para as três (R$ 20.000,00 cada). Quanto a Bolsa Ensino, a reitoria deixa a cargo do

diretor-geral a forma de disponibilização. 

V.2 – Após exposição de cada coordenador de área e curso sobre as necessidades para a bolsa ensino, fica

acordado a seguinte divisão do recurso destinado à bolsa ensino: 2 para o Núcleo Comum, 1 para a área da

Construção Civil, 1 para a área da Informática, 1 para o curso de Técnico em Mecânica e 1 para o curso de

Técnico em Eletrotécnica. Todos concordam.

VI – Definição de Coordenadoria Sociopedagógica – FG-2.

VI.1 – Marcos explica sobre a definição da Coordenadoria Sociopedagógica. A reitoria já sinalizou para que

seja escolhido um coordenador. 

VI.2 – O único critério é que o servidor faça parte atualmente do setor sociopedagógico. 

VI.3 – Caso o Campus não disponha de uma FG-2 a reitoria disponibilizará.

VI.4 – Marcos diz que pretende realizar essa designação na segunda-feira dia 02 de março de 2015 e que o

coordenador será definido em reunião com os servidores do setor.

VII – Disponibilização de salas para os laboratórios de Física e Química/Biologia. 

VII.1 – Marcos explica que com a implantação dos cursos de ensino médio integrado ao técnico (Federal) e

com  as  novas  turmas  de  engenharia,  a  necessidade  da  disponibilização  de  laboratórios  de  Física  e

Química/Biologia aumentará.

VII.2 – Após discussão ficam expostas as seguintes sugestões:

VII.2.1 – Dividir o auditório (Sala D001) em duas salas de aula;

VII.2.2 – Utilização de uma sala de desenho na área da Construção Civil para o Laboratório de

Química/Biologia;

VII.2.3 – Utilização de uma sala da área da Indústria para o Laboratório de Física;

VII.2.4 – A possibilidade de comprar um container para guardar os materiais dos alunos da Escola

de Eletricistas liberando assim mais uma sala.

VIII – Portaria nº 23 de 12/02/2015 - Orientações para redução no consumo de energia elétrica e água. 

VIII.1  –  Raquel  comunicou  sobre  a  portaria  n.º  23  de  12/02/2015 que  estabelece  boas  práticas  para  a

economia de energia e água. Falou sobre a possibilidade de viabilizarmos essas práticas aqui no campus.

VIII.2 – Marcos diz que devem ser adequado horários de ligamento e desligamento dos condicionadores de

ar.


