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ATA DA REUNIÃO DE GESTÃO
19/03/2015 às 15h43 no 

Auditório (Sala D001) do Campus Votuporanga do IFSP. 

Ajuda no transporte dos lanches secos: Marcos inicia a reunião falando que devido a falta de local para

armazenamento, os lanches enviados pela reitoria foram estocados na sala de videoconferência e na sala do

grêmio. Portanto é necessário o transporte para a sala E006 onde fica a coordenadoria de apoio ao ensino,

responsável pela distribuição dos lanches. Como o campus não dispões de pessoal exclusivo para esse fim,

sugere a montagem de uma escala de colaboração dos coordenadores. Para a próxima semana se dispõe os

servidores Marcos Murja, Francisco, Raquel e Fernando Barão. Para as semanas seguinte será montada uma

escala.

Edital de chamada pública: Marcos comenta sobre os editais de chamada pública que são utilizados por

outros campi na captação de recursos materiais para eventos e aulas práticas. Pede para que os coordenadores

estudem e levem o edital nas áreas para discutir a utilização do mesmo no Campus. Evandro sugere que

também utilizemos um formulário de proposta da empresa, para que a mesma aponte as quais condições para

sua participação num evento ou na disponibilização de recursos materiais. 

Renovação  de  comissões:  Marcos  fala  da  necessidade  da  renovação  dos  membros  da  Comissão  de

Comunicação Social, Comissão Desportiva, Comissão de Meio Ambiente e Comissão Própria de Avaliação.

Os regulamentos das comissões de comunicação e meio ambiente foram enviados por e-mail. Marcos diz que

é importante que cada comissão conte com, pelo menos, um membro de cada área/setor.

Preenchimento  do  PIT: Marcos  informa  que  na  semana  que  vem  enviará  um  memorando  circular

solicitando o preenchimento do Plano Individual de Trabalho (PIT) e Horário de Atendimento ao Aluno de

acordo com o solicitado na Resolução n.º 112 de 2014.

Acordos de cooperação Eléktro, FUNAP e Santa Casa: Marcos informa sobre a ampliação do acordo com

a Eléktro. Fala também sobre os acordos com a FUNAP e com a Santa Casa que estão em elaboração.

Palestra Dia da Água: Marcos fala sobre a palestra que acontecerá em 24/03/2015 às 14h00 sobre o Dia

Mundial da Água que será em 22 de março.

Indicação  de  membro  para Fórum Municipal: Marcos  fala  que  recebeu um convite  sobre  o  Fórum

Municipal para Elaboração do Plano Municipal de Educação. O mesmo acontecerá em 25/04/2015. Os
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membros participantes são o diretor-geral, um docente e um discente que devem ter os nomes encaminhados

até 27/03/2015. Como docente Marcos sugere Juan e para discente fica combinado que Vanderlei verificará

no 3º ano do Integrado em Edificações que aluno tem interesse.

Olimpíada de Matemática: Marcos fala que pedirá pra professora Elen inscrever as turmas na OBMEP

2015 (Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas). Sugere que os professores motivam os

alunos a participar.

Orçamento 2015:  Marcos informa que o orçamento deste ano está aprovado. No momento aguarda-se as

retenções que serão realizadas.

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 e

aprovada segue assinada pelos presentes.

Ata da Reunião de Gestão, 19 de Março de 2015


