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ATA DA REUNIÃO DE GESTÃO
17/09/2015 às 15h39 na

Sala E003 do Câmpus Votuporanga do IFSP. 

Resultados  e  Demandas  do  COLDIR  -  Editais  para  viabilização  da  participação  de  alunos  no

Congresso  de  Extensão e  no Congresso de  Iniciação Científica  e  Tecnológica do IFSP (CINTEC):

Marcos  inicia  a  reunião  dizendo  que  a  reitoria  informou  que  não  haverá  recursos  para  os  servidores

participarem dos eventos citados.  Marcos solicita  aos  coordenadores que seja feito um levantamento do

número de servidores interessados em participar para verificar a possibilidade de disponibilização de diárias.

Relação da necessidade de nomeação de professores para 2016 e primeiro semestre de 2017: Marcos

informa que não tem previsão de concurso para o ano de 2016. Solicita que os coordenadores verifiquem em

reunião de área e façam uma tabela com o número de professores necessários para os anos de 2016 e 2017

até o dia 22/09/2015. Marcos diz que precisa dessas informações até essa data para que possa solicitar a

reitoria a nomeação dos servidores.

II  Congresso  de  Educação  Profissional  e  Tecnológica  do  IFSP  (CONEPT)  será  realizado  em

Votuporanga: Marcos informa que após a realização do I CONEPT no Câmpus Sertãozinho, Votuporanga se

candidatou para sediar o II CONEPT. Como nenhum outro câmpus se candidatou o evento será realizado em

setembro de 2016 em Votuporanga. Marcos informa também que a Pró-reitoria de Ensino ajudará, mas a

organização ficará a cargo dos servidores do câmpus. Após discussão sobre o assunto, fica decidido que

serão realizadas outras reuniões para definir quais servidores têm interesse em participar, qual a função de

cada um e também o planejamento e desenvolvimento do evento.

Fórum de Expansão do IFSP: 08/10 e 09/10 em Sorocaba - discussão de políticas de divisão de recursos

orçamentários: Marcos informa que os Câmpus Avançados, com execessão de Ilha Solteira, Jundiaí e Tupã,

tiveram as atividades suspensas temporariamente. Diz 8 e 9/10/2015 Marcos participará de um fórum que

abordará a expansão do IFSP.  Marcos informa também que a professora Cláudia que solicitou remoção

começará a trabalhar dia 29.

Reposição dos dias letivos devido suspensão do calendário e dedetização 13/10, 30/10, 05/12, 16/12,

17/12 e 18/12:  O Comando Local de Greve (CLG) apresentou os dias definidos para reposição de dias

letivos para todas as áreas. Após discussão ficam definidos os seguintes dias para reposição: 13/10, 24/10,

30/10, 05/12, 16/12 e 17/12. As áreas verificarão a possibilidade de alterar a data do dia 24/10 devido à

aplicação do ENEM.
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Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) e Casa Aberta - Palestras e visitas - planejamento

das áreas: Marcos expõe as datas prévias da SNCT e do Casa Aberta. Após discussão fica decidido que,

devido ao curto prazo para organização das palestras, o dia da SNCT com programação para alunos será

apenas em 23/10 e o Casa Aberta será realizado nos dias 20, 21 e 22/10.

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 Júnior
Coordenador de Gestão de Pessoas

(CGP)

Alessandra Aparecida Bermuzzi
Coordenador de Registros

Escolares (CRE)
Ausente

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

Ausente

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)
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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)

Ausente

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)

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)

Ausente


