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ATA DA REUNIÃO DE GESTÃO
13/08/2015 às 15h30 na

Sala D001 do Câmpus Votuporanga do IFSP. 

Palestra com escritor: O Diretor-geral Marcos inicia a reunião relembrando aos coordenadores que amanhã

(14/08/2015)  um escritor  realizará  uma  palestra  no  câmpus.  Eduardo  sugere  o  cancelamento  devido  à

deflagração da greve, e o risco de poucos alunos participarem da palestra. Após discussão decide-se pelo

adiamento da palestra.

Reunião com Comando Local de Greve: Marcos diz que será realizada uma reunião com o Comando Local

de  Greve (CLG) para  definir  uma lista  de serviços essenciais  no período de greve,  que se  iniciará  em

17/08/2015.  Para  isso,  Marcos  solicita  que  os  coordenadores  façam sugestões  sobre  quais  serviços  são

considerados essenciais. São sugeridos a regularização de diárias, posse dos docentes e bolsas internas.

Formatura dos Cursos Técnicos – 22/08: Marcos informa que dia 22/08/2015 haverá a formatura dos

cursos técnicos na Câmara de Votuporanga.

Processo  de  aquisição  de  equipamentos  e  materiais  de  SRP  –  elaboração  de  projetos

extraorçamentários: Marcos  diz  que  o  prazo  é  até  20/08/2015  e  que  é  somente  para  processos  de

equipamento e materiais necessários para a condução das aulas. Raquel solicita que projetos de grande valor

sejam divididos em projetos de menor valor o que facilitar sua viabilização. Diz também que os projetos

ficam vigentes até o 1º semestre de 2016.

Participação de alunos e servidores no I CONEPT: Marcos diz que estão disponíveis 5 (cinco) vagas para

servidores e 10 (dez) vagas para alunos. Caso tenha mais inscritos que vagas, será realizado sorteio para a

seleção.

Suspensão do funcionamento do câmpus no dia 21/08 devido à necessidade de pulverização contra

mosquitos e pernilongos: Marcos informa que devido a grande quantidade de mosquitos  e ao risco de

algum servidor ou alunos contrair dengue, foi agendada com a Secretaria de Saúde a aplicação de veneno no

câmpus. Devair sugere que a pulverização seja realizada no período da tarde para que não seja suspensa as

aulas  dos  professores  da  E.E.  Uzenir.  Marcos  diz  que  ligará  amanhã  na  secretaria  para  verificar  a

possibilidade e caso não seja possível entrará em contato com a diretora Elimeire.
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Decisão sobre alocação do Refeitório Estudantil: Marcos esclarece que devido a possíveis complicações

com Área  de  Preservação  Permanente  e  outras  que  podem acontecer,  decidiu-se  pela  primeira  posição

sugerida do Refeitório Estudantil.

Disponibilidade de Carro Oficial – Logan para utilização: Marcos informa que o veículo oficial Logan

foi arrumado e está disponível para uso.

Comunicado da utilização dos condicionadores de ar: Marcos reforça sobre a publicação do Comunicado

8/2015 que trata dos horários para uso dos condicionadores de ar. Solicita que os coordenadores reforcem a

informação nas áreas.

Estacionamento para alunos: Sobre questionamento da possibilidade de alunos estacionarem dentro do

câmpus,  Marcos informa os  problemas de espaço e disponibilidade  para  abrigar  alunos e  servidores  de

maneira concomitante e que não temos condições de viabilizar. Aos solicitar a opinião dos coordenadores, a

maioria concorda pela não abertura do estacionamento para alunos dentro do câmpus.

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.

Nome: Função: Assinatura:

Larissa Fernanda Santos Alves
Coordenadora de Gestão de
Pessoas em Exercício (CGP)

Alessandra Aparecida Bermuzzi
Coordenador de Registros

Escolares (CRE)
Ausente

André Luis Gobbi Primo Coordenador de Área Informática 
(CAR-INF)

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

Ausente

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

Carlos Eduardo Maia de Oliveira Coordenador de Extensão (CEX)
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Cleiton Lazaro Fazolo de Assis Coordenador de Pesquisa e
Inovação (CPI)

Devair Rios Garcia Gerente Educacional (GED)

Carlos Eduardo Alves da Silva Coordenadora de Tecnologia da
Informação (CTI)

Ausente

Eduardo Rogério Gonçalves Coordenador de Área de Ciências
(CAR-CIE)

Evandro de Araújo Jardini Coordenador de Curso ADS (FCC)

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

Francisco Mariano Junior
Coordenador de Administração

(CAD)

Guilherme Rosati Mecelis Coordenador de Curso Mecânica
(FCC)

Jordânia Maria Foresto Ozório Coordenadora de Apoio ao Ensino
(CAE)

Mara Regina Pagliuso Rodrigues Coordenador de Curso Engenharia
(FCC)

Marcos Amorielle Furini Diretor-geral (DRG)

Mauro de Souza Tonelli Neto Docente

Milton César de Brito 
Coordenador de Almoxarifado em

Patrimônio (CAP)

Raquel Ferrarezi Gomes Gerente Administrativo em
exercício (GAD)

Ausente

Rodrigo Cleber da Silva Coordenador de Curso Mecatrônica
(FCC)

Ubiratan Zakaib do Nascimento Coordenador de Curso MSI INT
(FCC)

Ausente (em aula)

Vanderlei Cecchini Junior Coordenador de Curso EDI INT
(FCC)


