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ATA DA REUNIÃO DO NAPNE – 15/10/2014

Aos quinze dias do mês de outubro de dois mil e quatorze, às quatorze horas e quarenta e um

minutos, na sala de videoconferência do Campus Votuporanga do Instituto Federal de Educação,

Ciência e Tecnologia de São Paulo, deu-se início a reunião do NAPNE. Estavam presentes os

seguintes servidores do IFSP: Alexandre da Silva de Paula, Carlos Roberto Waidemam, Devair

Rios Garcia, Edair Gonçalves, Elen Cristina Mazucchi, Fernando Barão de Oliveira, Jordânia

Maria Foresto Ozório e Milton César de Brito. Alexandre inicia a reunião falando sobre o edital

do concurso da logomarca do NAPNE. Diz que o prêmio escolhido é a tablet da quarta opção que

o Osvandre tinha enviado por  e-mail. Quando à obtenção do valor do prêmio, fica decidido que

Fernando enviará uma mensagem a todos os servidores solicitando a colaboração de quem quiser

ajudar. Alexandre sugere para que cada membro, solicite pessoalmente a colaboração aos seus

colegas de setor. Elen diz que divulgará no núcleo comum. Alexandre diz que pedirá ao Devair

para visitar as áreas para pedir ajuda. Alexandre pergunta se pode fixar a ajuda no valor de R$

5,00. Todos concordam. Alexandre inicia a fala sobre a divulgação do concurso. É lembrado a ele

que na semana que vem acontecerá a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), o que

leva ao fato dos alunos não estarem nas salas de aula, dificultando a divulgação. Fica acordado

então,  a  seguinte  divisão  dos  membros  para  divulgação  nas  áreas:  Cursos  Integrados  e

Engenharia: Jordânia e Elen; Mecânica e Informática: Edair; Edificações: Naiara. Alexandre fala a

respeito da apostila de mobilidade escolar. Diz que o engenheiro Milton respondeu o questionário

que deve ser enviado até meados de dezembro. Alexandre passa a palavra pra Milton. Milton faz

diversas explicações. Explica também que várias orientações contidas na apostila já existem na

escola, porém há alguns projetos que estão pendentes, como por exemplo, a quadra e o refeitório

(pátio). Diz também que faltam rampas de acesso para cadeirantes nas calçadas na frente da

guarita  de pedestres  e  também placas  de sinalização.  Devair  diz  que no caso das  placas  e

rampas nas calçadas fora do Campus, deve-se emitir ofícios para as secretarias responsáveis da

Prefeitura  de  Votuporanga  para  que  a  mesma  venha  vistoriar  o  local  e  fazer  as  devidas

adequações. Milton, com a presença do NAPNE no Campus, seria interessante analisar alguns

setores  levantando  assim  possíveis  problemas  de  mobilidade.  Fica  acordado  então  que  os

seguintes setores serão analisados conforme orientação da apostila: Salas de aulas, laboratórios,

auditório (e recursos multimídia), trocadores e refeitório. Alexandre diz que é importante que Milton

sempre relate os problemas de mobilidade ao NAPNE. Milton concorda e diz que conta com a

força do NAPNE para readequar o Campus. Carlos fala a respeito da cotação do preço da tablet,

sugere que é viável comprar pela internet pois geralmente é mais barato. Todos concordaram.
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 Alexandre diz que quanto ao rateio do prêmio, pedirá pra diretor-geral enviar uma mensagem por

e-mail para os servidores dos Campus solicitando ajuda e fazendo as devidas explicações sobre

os  motivos  da  compra  do  aparelho.  Alexandre  sugere  que  o  período  de  inscrição  seja  de

29/10/2014 à 26/11/2014, todos concordaram.  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  a  qual  assino  em conjunto  com os  demais

membros que estiveram presentes.

Presentes Assinatura

Alexandre da Silva de Paula

Carlos Roberto Waidemam

Devair Rios Garcia

Edair Gonçalves

Elen Cristina Mazucchi

Fernando Barão de Oliveira

Jordânia Maria Foresto Ozório

Milton César de Brito

Ata da Reunião do NAPNE - 15 de outubro de 2014
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