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ATA DA REUNIÃO DE GESTÃO – 12/02/2015

Relato das Discussões da Reunião de Gestão, realizada às 14:46 do dia 12 de fevereiro de 2015 no 
Auditório (Sala D001) do Câmpus Votuporanga do IFSP. 

PAUTAS DA REUNIÃO: 

I – Mudança nas Coordenadorias de Extensão e Apoio ao Ensino.

I.1 – O Diretor-geral Marcos anunciou a saída dos coordenadores da CEX e da CAE e a entrada da servidora 

Jordânia na CAE.

I.2 – Ainda não foi definido o novo coordenador da CEX.

II – Projetos Básicos para serviços e aquisições.

II.1 – Marcos explica que no ano de 2015 o IFSP está com o orçamento reduzido. Diz também que o Câmpus

Votuporanga teve um aumento considerável no consumo de energia.  Entretanto, conforme orientação do

Reitor Modena, os servidores devem viabilizar projetos básicos para aquisição de equipamentos e materiais ,

os quais poderão ser adquiridos com recurso extraorçamentário.

II.2  –  Sugestão  de  Projeto  Básico:  O prof.  Anésio  falou  a  respeito  de  um projeto  básico  que  ele  está

planejando juntamente aos outros servidores, uma cobertura de estacionamento revestida de placas solares. O

projeto tem como principal objetivo gerar energia elétrica através da absorção da luz solar. O projeto em

vigor geraria economia de energia para o câmpus e até mesmo a venda de energia acumulada durantes os

finais de semanas e nas férias. 

II.3 – Marcos diz que os projetos básicos em desenvolvimento devem ficar prontos antes de julho, pois neste 

mesmo mês a reitoria irá recolhê-los para análise.

III – Participação no Fórum Mundial de Educação.

Marcos relembra os coordenadores que o período de inscrições para o Fórum Mundial de Educação ocorre

até dia 14 de fevereiro de 2015 e que os coordenadores relembrem aos servidores a necessidade de inscrição

de trabalhos.

IV – PRONATEC – Cursos a serem ofertados com professores internos.

IV.1 – Marcos anuncia os cursos que serão ofertados no primeiro semestre de 2015 pelo PRONATEC. No

Câmpus: Auxiliar de produção, Operador de computador e Cadista. Na FUNAP (Fundação "Prof. Dr. Manoel

Pedro Pimentel"): Marcenaria, Agente de Projeto Social e Agente de Desenvolvimento Cooperativista. Os

cursos na FUNAP ocorrerão na unidade prisional de Riolândia.
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IV.2 – Marcos solicita que os coordenadores verifiquem se existem professores internos que possuam o

interesse de ministrar aulas no PRONATEC, visto que essa informação deverá ser disponibilizada antes da

pactuação do curso para viabilização de recursos específicos para docentes internos ou externos.

Informes:

V – Seguro de vida para alunos.

A partir de 2015 todos os alunos terão seguro de vida.

VI – Eleições para diretor-geral.

VI.1 – Ainda no primeiro semestre de 2015 haverá uma eleição para diretor-geral do Câmpus Votuporanga e 

no final de 2016 haverá outra.

VI.2 – A Comissão Eleitoral deve ser formada até o dia 27 de fevereiro de 2015.


