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ATA DA REUNIÃO DE GESTÃO
21/05/2015 às 15h50 no 

Auditório (Sala D001) do Câmpus Votuporanga do IFSP. 

Prova  da  Escola  de  Eletricistas  no  Domingo: Marcos  inicia  a  reunião  informando  que  no  próximo

domingo (24/05/2015) haverá a prova do processo seletivo da Escola de Eletricistas. Diz que aproveitará a

data para fazer a divulgação dos Cursos Técnicos com a distribuição dos folders que sobraram aos candidatos

que tiverem terminado a prova e estiverem saindo do Câmpus. 

Feria da Troca de Mudas: Marcos comenta que será realizado no dia 30/05/2015 (sábado) a “Feira de Troca

de Mudas”. O objetivo do evento é a integração de alunos, servidores e comunidade externa com assuntos

relacionados  ao  meio  ambiente.  Participarão  do  evento  o  COMDEMA (Conselho  Municipal  do  Meio

Ambiente), o Instituto Ambiente em Foco e a SAEV Ambiental.

Semana do Meio Ambiente: a Feira de Troca de Mudas será a abertura da “Semana do Meio Ambiente

2015”.  A semana acontecerá  entre  01 e  03/06/2015.  O cronograma já  foi  estabelecido e  em breve será

divulgado.

Comunicado  da Comissão Local  do  Meio  Ambiente:  Marcos  fala  sobre  a  Comissão  Local  do  Meio

Ambiente e sobre um possível comunicado que será emitido solicitando medidas maleáveis de redução do

uso dos condicionadores de ar. Raquel comenta que é importante tomar alguma medida de economia no

momento para que não seja necessário a utilização de uma medida extrema nos meses finais do ano. Marcos

pede que os coordenadores conversem com as áreas informando-os e solicitando sugestões.

Informações sobre o concurso público de docentes:  Marcos informa que a primeira fase do concurso

público acontecerá no respectivo Câmpus. Na fase da banca, provavelmente cada Câmpus centralizará uma

área específica.

Entrevista a TV Tem: Marcos diz que a  TV Tem ligou no Câmpus  solicitando a  entrevista  de algum

profissional acerca do aumento da tarifa de energia. Diz pro Anésio verificar na área a disponibilização de

algum professor para a entrevista. A repórter virá ao Câmpus na segunda-feira (25/05/2015).

Festa Junina: Guilherme sugere a realização de uma festa junina no Câmpus. Jordânia diz que a Prefeitura

realiza festa em diversos bairros na cidade. Marcos diz que entrará em contato a Secretaria de Assistência

Social para falar sobre a possível realização da festa no Câmpus.
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Nada mais havendo a tratar e estando todos de acordo com as decisões tomadas, deu-se por encerrada a

reunião  secretariada  por  mim  Fernando Barão de Oliveira,  que  lavrei  esta  ata,  e  que  depois  de lida,

corrigida e aprovada segue assinada pelos presentes.

Ata da Reunião de Gestão, 21 de Maio de 2015


