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ATA DA REUNIÃO DE GESTÃO
25/06/2015 às 16h00 na

Sala E003 do Câmpus Votuporanga do IFSP. 

Informativos da Diretoria Sindical do Câmpus Votuporanga: Augusto inicia a reunião distribuindo a

todos os coordenadores um panfleto intitulado “Sinasefe no contexto da greve da Educação Pública Federal e

da Campanha Salarial Unificada dos Servidores Públicos Federais”. Fala sobre a participação do Yuri no 2º

Congresso Paulista do Sinasefe (Conpasi) nos dias 04 e 05/07/2015. Informa que após a assembleia geral a

ser realizada no Câmpus Votuporanga dia 01/07/2015 será estabelecido o indicativo de greve. Faz outros

informes sobre a greve da educação federal.

Decisão sobre remoção de 2 professores: Marcos fala sobre solicitação de remoção de dois professores da

área de informática. Após discussão, fica indeferida a solicitação pois a Área de Informática já tem um

número de professores que atende às necessidades.

Redistribuição  de  professor  de  geografia:  Marcos  fala  sobre  a  solicitação  de  redistribuição  de  um

professor  de  geografia.  Fica  indeferida  a  solicitação  pois  o  concurso  público  para  docentes  está  em

andamento.

Afastamento dos servidores para mestrado e doutorado: Marcos informa que existem 5 solicitações de

professores para afastamento para qualificação. São 2 professores da Área de Ciências e 3 professores da

área  de  informática.  Após  breve  discussão  sobre  o  assunto,  fica  decidido  que  o  afastamento  fica

condicionado à efetivação dos professores substitutos.

Orçamento 2015 - Informes do COLDIR: Marcos diz que o recurso disponível  pode gerar um défice

devido aos compromissos e ao corte de cerca de 18%. Uma solução apontada é a transferência de recursos de

capital para suprir os compromissos. O custeio teve um contingenciamento de 10%. Os recursos do mês de

julho ainda não foram liberados. Marcos informa que o Devair, que o substituirá como Diretor em suas

férias, participará do Colégio de Dirigentes (COLDIR) nos dias 06 e 07/07/2015.

Orçamento 2016 - proposta do câmpus: A proposta de Câmpus Votuporanga para o Orçamento de 2016 foi

finalizada. Ficaram disponíveis R$ 5.000,00 em locação de veículos e R$ 5.000,00 para participação de

alunos em eventos (PIPDE). O contrato de jardinagem não seria renovado e os serviços de manutenção e

jardinagem seriam solicitados à Prefeitura de Votuporanga. Também poderiam ocorrer mais 20% de cortes

num cenário pessimista.
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Proposta  de  organograma: Marcos  fala  sobre  a  proposta  do  organograma  discutida  no  Colégio  de

Dirigentes. Diz que as Funções Gratificadas (FG), conforme proposta, são disponíveis conforme o quadro a

seguir:

Direção-geral

FG-1 Coordenador de Extensão (CEX)

FG-2
Coordenador de Pesquisa e Inovação (CPI)

Coordenador de Apoio à Direção (CDI)

Coordenador de Tecnologia da Informação (CTI)

Gerência Educacional

FG-1 Coordenador de Registro Escolares (CRE)

FG-2
Coordenador de Apoio ao Ensino (CAE)

Coordenadoria Sociopedagógica

Coordenadoria de Biblioteca

Gerência Administrativa

FG-1 Coordenador de Administração

FG-2
Coordenador de Manutenção, Patrimônio e Almoxarifado (CAP)

Coordenador Financeiro

Coordenador de Gestão de Pessoas (CGP)

As funções gratificadas para coordenadores de cursos continuarão (FCC) e as funções de coordenadores de

áreas serão recolhidas. Os nomes das gerências e coordenadorias poderão ser alterados. As atribuições para

cada coordenadorias estão em processo de definição.

Informes sobre a Festa Junina: Marcos solicita a ajuda dos servidores na quinta-feira (02/07/2015) às 8h00

para o transporte de carteiras e mesas do bloco G para a quadra poliesportiva. Informa que os alunos estão

dispensados das aulas no período da tarde de quinta-feira. Marcos diz que enviará uma mensagem a todos os

servidores sobre a festa junina. É sugerido o transporte das carteiras e mesas também na quarta-feira com

ajuda dos alunos. Marcos concorda. Marcos informa que o grêmio recebeu doações de empresas como apoio

cultural para a festa junina.

Adicional  noturno  e  auxílio-transporte: André  fala  que,  devido  ao  fato  dos  professores  estarem

dispensados  de  registrar  entrada  e  saída  no  ponto  eletrônico,  e  pela  reitoria  não  dispor  de  algum

procedimento de registro, é necessária a elaboração de um processo que informe à CGP quais os professores

têm direito ao adicional noturno. Após longa discussão fica decidido que será realizada outra reunião com a

presença da CAE, CGP, GAD, GED, Diretor-geral e Coordenadores de área para a definição de documentos

e procedimentos para esse fim.
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Recursos  para  capacitação  externa: Adir  informa  que  não  há  recursos  disponíveis  para  diárias  para

capacitação externa. Só é possível a dispensa de atividades. Há recursos para diárias no caso de serviços.

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:

Adir Felisbino da Silva Junior
Coordenador de Gestão de Pessoas

(CGP)

Alessandra Aparecida Bermuzzi
Coordenador de Registros

Escolares (CRE)

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

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

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

Carlos Eduardo Maia de Oliveira Coordenador de Extensão (CEX)

Cleiton Lazaro Fazolo de Assis Docente

Cristiane Prado Marin Coordenadora de Pesquisa e
Inovação (CPI)

Ausente

Devair Rios Garcia Gerente Educacional (GED)

Eder Antonio Pansani Júnior Coordenadora de Tecnologia da
Informação (CTI)

Ausente

Eduardo Rogério Gonçalves Coordenador de Área Núcleo
Comum (CAR-NCC)

Evandro de Araújo Jardini Coordenador de Curso ADS (FCC) Ausente
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Fernando Barão de Oliveira Coordenador de Apoio à Direção
(CDI)

Francisco Mariano Junior
Coordenador de Administração

(CAD)
Ausente

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) Ausente

Milton César de Brito 
Coordenador de Almoxarifado em

Patrimônio (CAP)
Ausente

Ricardo Teixeira Domingues Gerente Administrativo em
exercício (GAD)

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)


