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ATA DA REUNIÃO DE GESTÃO – 05/02/2015

Relato das Discussões da Reunião de Gestão, realizada no dia 05 de fevereiro de 2015 no Auditório
(Sala D001) do Câmpus Votuporanga do IFSP. 

PAUTAS DA REUNIÃO: 

I – Análise de solicitações de redistribuição para docentes e administrativos

I.1 – Foi exposto o currículo de docentes e técnicos-administrativos que solicitaram redistribuição para o

Câmpus Votuporanga. 

I.2 – A solicitação da professora de Português/Espanhol foi aprovada, devido ao fato da atual docente de

Português/Inglês ter intenção de assumir uma vaga em outra instituição. Todos foram de acordo.

I.3 – A solicitação de uma servidora formada em Engenharia Civil, específica para a área de saneamento e 

hidráulica, será analisada pelos docentes da área da Construção Civil.

I.4 – Foram negadas as solicitações restantes devido à incompatibilidade entre o perfil dos solicitantes e as 

necessidades do Câmpus Votuporanga. Todos concordaram com a decisão.

II – Verificação do andamento e definição de ações e prazos para viabilização de submissão dos planos 

de curso à PRE

II.1  – Informou-se que no momento o Câmpus Votuporanga conta  apenas com um pedagogo.  Portanto,

reforçou-se que o prazo máximo para entrega dos PPC's dos Cursos Técnicos Integrado ao Ensino Médio é

até 28/02/2015. 

II.2 – Cada coordenador explicou o andamento em que se encontra os PPC's dos cursos e todos concordaram 

com ao prazo de entrega estabelecido.

III – Vagas do Concurso Público

III.1 – Considerando ao atendimento do PDI e a demanda de aulas para os cursos técnicos integrados, os

quais  serão  ofertados  de  maneira  integral  por  professores  do  IF,  definiu-se  que  as  vagas  de  docentes

disponibilizadas para o concurso público serão referentes as áreas do Núcleo Comum e da Mecânica. No

total  serão  oito  vagas,  para  as  áreas  de  Mecânica,  Português/Inglês,  Sociologia,  Filosofia,  História,

Geografia, Artes e Educação Física.

III.2 – Discutiu-se sobre a definição dos temas e conteúdo programático para as avaliações dos candidatos, 

sendo que decidiu-se que somente a área de Mecânica elaborará o conteúdo programático desejado, e para as

demais vagas tal conteúdo será sugerido pela comissão central do concurso público, uma vez que as provas e 

toda a condução do concurso será realizada por membros internos, docentes e administrativos do IFSP.
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IV - QUESTIONAMENTOS

IV.1 Questionou-se a respeito do registro e controle de ponto dos professores diante da nova resolução. Foi 

discutido que não há uma forma oficial de controle de ponto para os docentes e que os diversos câmpus estão

adotando medidas isoladas, sendo que Barretos utiliza um formulário de controle parecido com a antiga FTD

sendo que fica acordado que um formulário como esse pode ser utilizado no nosso câmpus. Entretanto, 

decide-se que, enquanto isso, os docentes devem registrar a presença através do ponto eletrônico até que a 

direção tenha regulamentado essa situação.

V - INFORMES

V.1 - Recado Sobre acolhida dos alunos dos cursos noturnos 

Informou-se que será realizada a recepção dos alunos ingressantes e veteranos, sendo que durante a semana

serão realizadas ações de recepção como visita às dependências do câmpus.


