Ata abreviada da reunião InterAdministrativa /
InterDepartamental de 28 de março de 2018
Presentes: professores Alvaro, Roberto, Taisa, Ricardo, Michel; e funcionários Betanho,
Fábio, Ana Jaqueline, Marli, Patrícia, Reginaldo, Luís, Eduardo de Nadai, Camila,
Humberto, Castorina, Valdinéa, Mário, Ricardo, Devison, Igor, Juliana, Eduardo
Rigato e Sanderlei.

CONCURSOS DA CARREIRA PAEPE
Prof. Alvaro comunicou que a CGU está fazendo sondagens para abertura de
concurso para setores específicos. Após levantamento, o IFCH encaminhou suas
demandas: 4 vagas para a Biblioteca, 2 vagas para a Informática, 1 vaga para a
Graduação, 1 para a Pós-Graduação e 4 vagas para o AEL.

PROGRAMA DE RELOTAÇÃO DE SERVIDORES
O Diretor comunicou que vem aí mais um PRS. Leu o calendário desta nova
rodada, e afirmou que cada Unidade poderá inscrever até 6 propostas.
Disse que as propostas que não foram contempladas na edição anterior serão
reapresentadas.
Também informou que se está amadurecendo proposta de reestruturar o
Secretaria de Eventos, transformando-a em uma Área de Difusão. Para tanto,
uma das propostas a ser apresentada no PRS será a de um profissional para
compor este novo setor.

OBRAS DO IFCH
Em relação ao Prédio dos Centros e Núcleos, Prof. Alvaro mencionou que a
caixa d’água apresentou vazamento, e que será necessário fazer intervenções de
impermeabilização.
Informou ainda que se está dando continuidade às obras de acessibilidade, bem
como à revitalização da rede elétrica dos prédios Administrativo e da Graduação.
Também estão sendo realizadas ações para que as obras necessárias nas
instalações elétricas da Biblioteca aumentem de prioridade.

ÁREAS LIBERADAS DO PRÉDIO DOS PROFESSORES
Com a conclusão dos Centros e Núcleos, vai-se liberar um amplo espaço que
atualmente é ocupado pelo PAGU e CESOP.
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A sugestão é transformar o térreo do Prédio dos Professores em uma Sala
Multiuso Informatizada, trazendo os equipamentos da sala IH-02. Assim, esta
sala volta a ser destinada a lecionar, uma sala de aula térrea e acessível a alunos
cadeirantes.
Provavelmente, estas intervenções serão custeadas com o valor de nossa reserva
técnica Fapesp.

REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA ESTUDANTIL
O Diretor afirmou estar em estudos a destinação de outro espaço para a Atlética
Estudantil, com a contrapartida de devolução ao Instituto do atual espaço
ocupado por eles.
Com relação ao CACH, mencionou que os estudantes pretendem reformar seu
espaço. A despeito de terem recursos financeiros para tanto, não conseguem
utilizá-lo por pendências jurídicas. Assim, afirmou que tem procurado dar apoio
aos estudantes na tentativa de desbloqueio de sua verba.

PLATAFORMA SUCUPIRA
A partir do final de abril, o gerenciamento da Plataforma Sucupira passa a ser de
responsabilidade da Coordenação de Pesquisa Projetos e Convênios. A equipe
que trabalha no Pós-Graduação será incorporada pela Pesquisa.
Além disso, as Secretarias de Departamentos auxiliarão na requisição das
informações dos seus professores.
Todas estas iniciativas buscam melhorar a qualidade dos dados coletados, a fim
de refletir mais fielmente nossa produção acadêmica.

MANUTENÇÃO
Devison fez novo apelo para que os estudantes evitem descartar no lixo bens
patrimoniados. Eles devem procurar o Setor de Manutenção, que irá
providenciar o recolhimento dos bens inservíveis.
Também demonstrou preocupação com a limpeza do Instituto após a realização
de festas. A limpeza geralmente não é feita atrás dos prédios da Biblioteca,
Graduação e Pós-Graduação.

PERIODICIDADE DA REUNIÃO
As reuniões ordinárias da InterAdministrativa/InterDepartamental deixam de ser
mensais, e passam a ser bimestrais.
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