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ATA DA REUNIÃO DE GESTÃO
01/07/2015 às 15h20 na

Sala E004 do Câmpus Votuporanga do IFSP. 

Orientações  sobre  preenchimento  de  indicadores  de  projetos  de  pesquisa: Marcos  inicia  a  reunião

distribuindo aos coordenadores o Memorando n.º 077/2015 que trata da “Solicitação de preenchimento pelos

servidores docentes de projetos de pesquisas do ano 2014”. Marcos informa que foi disponibilizada uma

planilha online para que seja preenchida até o dia 12/07/2015.

Adicional noturno: Para este mês Marcos sugere que na reunião de área seja registrado em ata as faltas dos

docentes e que a cópia do documento seja repassado via memorando para o servidor Adir da Coordenadoria

de  Gestão  de  Pessoas  (CGP)  até  o  dia  07/07/2015,  para  lançamentos  dos  adicionais  noturnos.  Todos

concordam.  Após  discussão  fica  estabelecido  que  nos  próximos  meses  será  aprovado  via  portaria  um

formulário  de  horário  de  trabalho  com  validade  de  um  semestre  para  cada  docente.  A CGP fará  os

lançamentos conforme este formulário. Caso ocorra alguma alteração no horário de trabalho os docentes

ficam responsáveis em avisar a chefia imediata até o 5º dia útil do mês subsequente e a chefia, por sua vez,

emite um memorando para a CGP com essas alterações.

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.
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Adir Felisbino da Silva Junior
Coordenador de Gestão de

Pessoas (CGP)
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Anésio Felipe Zeitune Coordenador de Área Indústria 
(CAR-IND)

Angélica Paiva Ramos Coordenadora de Área
Construção Civil (CAR-EDI)

Eduardo Rogério Gonçalves Coordenador de Área Núcleo
Comum (CAR-NCC)

Fernando Barão de Oliveira Coordenador de Apoio à
Direção (CDI)

Marcos Amorielle Furini Diretor-geral (DRG)


