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ATA DA REUNIÃO DE GESTÃO
06/08/2015 às 15h50 na

Sala D001 do Câmpus Votuporanga do IFSP. 

Participação de alunos e servidores no I Congresso de Educação Profissional e Tecnológica do IFSP em

Sertãozinho: Marcos inicia a reunião informando que a reitoria solicitou um levantamento do número de

alunos e servidores que tem interesse em participar do evento sendo que a Pró-reitoria de Ensino (PRE)

custeará despesas de transporte, hospedagem e alimentação para 5 servidores, 10 alunos e servidores com

trabalhos  aprovados,  conforme  disposto  no  Memorando  Circular  08/2015-PRE.  Marcos  informa  que  o

servidor Arlindo submeteu trabalho no congresso. Marcos solicita que os coordenadores verifiquem na área o

número de pessoas que querem participar.

Locação do refeitório do Câmpus Votuporanga: Marcos explica sobre a locação do refeitório no câmpus.

Explica que a construção do refeitório poderá ser viabilizada através de recursos extraorçamentários. Marcos

deve enviar um memorando a reitoria informando o local que o mesmo será construído. Marcos sugere o

estacionamento atrás da quadra como local  de construção. Após discussão, não é decidido a posição do

refeitório no terreno do câmpus. Marcos solicita que os docentes da Área de Edificações e verifiquem se o

local é viável para a construção devido à existência de uma Área de Preservação Permanente (APP) atrás do

estacionamento. Marcos informa que vai verificar o prazo de envio do memorando.

Alteração  das  salas  do  Bloco  C:  Marcos  explica  a  necessidade  de  otimizar  as  salas  do  Bloco  C

(Administrativo) devido a entrada de novos professores da Área de Ciências. Marcos apresenta a sugestão

onde a Coordenadoria de Gestão de Pessoas (CGP) será transferida para o dormitório; a Coordenadoria de

Almoxarifado  e  Patrimônio  (CAP)  para  a  sala  ocupada  pela  empresa  de  limpeza  predial  PROVAC;  a

PROVAC para uma sala não utilizada do anfiteatro; os servidores do setor administrativo trocariam de sala

com os professores da Área de Ciências; e os coordenadores de curso utilizariam a atual sala da CAP. Marcos

também informa que o ambulatório será liberado para a técnica de enfermagem utilizá-lo. Todos concordam

com a sugestão.

Projetores: Jordânia  informa  que  muitos  professores  estão  reclamando  quanto  a  disponibilização  dos

datashows. Jordânia explica aos coordenadores que poucos aparelhos estão funcionando, por isso alguns

professores  não  estão  conseguindo  reservá-los.  Marcos  complementa  informando  que  já  foi  emitido  o

empenho de 5 lâmpadas para a manutenção dos datashows que serão compradas no prazo de 60 dias.
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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)
Ausente

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 Coordenador de Pesquisa e
Inovação (CPI)

Devair Rios Garcia Gerente Educacional (GED)

Carlos Eduardo Alves da Silva Coordenadora de Tecnologia da
Informação (CTI)

Eduardo Rogério Gonçalves Coordenador de Área de Ciências
(CAR-CIE)

Evandro de Araújo Jardini Coordenador de Curso ADS (FCC)

Fernando Barão de Oliveira Coordenador de Apoio à Direção
(CDI)

Francisco Mariano Junior
Coordenador de Administração

(CAD)

Guilherme Rosati Mecelis Coordenador de Curso Mecânica
(FCC)

Jordânia Maria Foresto Ozório Coordenadora de Apoio ao Ensino
(CAE)
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Mara Regina Pagliuso Rodrigues Coordenador de Curso Engenharia
(FCC)

Marcos Amorielle Furini Diretor-geral (DRG)

Mauro de Souza Tonelli Neto Docente

Milton César de Brito 
Coordenador de Almoxarifado em

Patrimônio (CAP)
Ausente

Raquel Ferrarezi Gomes 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)


