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Edital 558 - PRP - Auxílio aos estudantes para participação em eventos: Marcos explica sobre o edital

(enviado por e-mail) e sugere que os pedidos de participação sejam concentrados nas coordenadorias das

áreas para serem entregues ao Cleiton até dia 26/10/2015. André sugere que a documentação das inscrições

sejam concentradas na Coordenadoria Sociopedagógica. Todos concordam. Quanto ao auxílio aos estudantes

para participação no Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica (CINTEC), Cleiton informa que é

necessária um documento declarando a presença dos alunos nas aulas. Após discussão ficou decidido que os

coordenadores enviarão um memorando para Cleiton declarando a presença dos alunos.

Preenchimento  de  tabela  solicitada  pela  Ouvidoria  do  IFSP -  Finalização  no  dia  19/10:  Marcos

apresenta uma planilha, enviada pela Ouvidoria do IFSP, onde os professores do câmpus precisam preencher

informações sobre disciplinas  lecionadas no semestre  atual  e  outros  dados.  As informações contidas  na

planilha  serão  disponibilizadas  num site.  Furini  solicita  que  o  preenchimento  da  planilha  aconteça  até

19/10/2015. Após discussão fica decidido que o professor Ubiratan confeccionará uma planilha online e

enviará para Fernando, que por sua vez compartilhará com todos os docentes.

Apresentação da DIE - Situação da Licitação do Restaurante Estudantil de Votuporanga - Fórum de

Expansão  do  IFSP: Marcos  explica  sobre  a  apresentação  realizada  pela  Diretoria  de  Infraestrutura  e

Expansão no Fórum de Expansão do IFSP. Entre as informações apresentadas está a previsão de construção

do Refeitório Estudantil no Câmpus Votuporanga do ano de 2016.

Tabela de Revisão do PDI - Finalização e envio da tabela no dia 06/11: Marcos informa que a Comissão

Central do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) enviou um comunicado e uma tabela para que a

comissão  local  preencha.  Diz  que  deve-se  elaborar  uma  forma  de  realizar  a  discussão  do  PDI  com a

comunidade antes de finalizá-lo. Marcos solicita que caso alguém tenha sugestões, entre em contato com os

membros da Comissão Local do PDI.

Calendário 2016 - sugestões das áreas: Marcos pergunta se os coordenadores de área trouxeram sugestões

de alteração no Calendário Acadêmico de 2016. André apresenta as propostas da área de informática. Na

proposta  em questão  os  sábados  letivos  são  removidos  e  são  acrescentados dias  letivos  no  final  do  2º

semestre de 2016. Marcos solicita que André envie a proposta para os outros coordenadores para análise.

Vanderlei sugere que no próximo calendário sejam previstos os principais eventos do câmpus para que os
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professores  possam  se  organizar  quanto  ao  conteúdo  das  aulas.  Angélica  sugere  que  a  Comissão  de

Comunicação Social faça o levantamento sobre esses eventos.

Programação da SNCT e Casa  Aberta:  Marcos  solicita  que os  coordenadores  enviem ao Fernando a

programação da Semana Nacional de Ciências e Tecnologia (SNCT) para que o mesmo possa divulgar aos

alunos e cadastrar as  atividades no site oficial.  Sobre o evento Casa Aberta,  Fernando informa que está

ligando nas escolas públicas da região convidando-as porém não está havendo muita adesão. 

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)
Férias

Alessandra Aparecida Bermuzzi
Coordenador de Registros

Escolares (CRE)
Ausente

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

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) Ausente - Reitoria

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

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

Ausente - Reitoria

Evandro de Araújo Jardini Coordenador de Curso ADS (FCC)
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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)

Mara Regina Pagliuso Rodrigues Coordenador de Curso Engenharia
(FCC)

Marcos Amorielle Furini Diretor-geral (DRG)

Mauro de Souza Tonelli Neto Coordenador de Área Indústria 
(CAR-IND)

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)

Urandi Gratão Docente

Vanderlei Cecchini Junior Coordenador de Curso EDI INT
(FCC)


