Ata abreviada da reunião InterAdministrativa /
InterDepartamental de 30 de outubro de 2019

Presentes: professores Alvaro, Roberto, José Arruti, Ana Sílvia, Sávio,
Lucilene, Michel, Fábio Mascaro; funcionários Marli, Alcebíades, Luís
Fernando, Juliano, Mário, Devison, Luís Carlos, Guilherme, Ricardo,
Sônia, Reginaldo, Humberto, Márcia Vicente, Neiva, Izabel e Fábio Guzzo.

OBRAS NO IFCH
Prof. Alvaro reprisou informes que tem dado nas últimas reuniões
colegiadas: a de que o Instituto vai passar por grandes intervenções prediais
pelos próximos meses.
Além do Prédio dos Professores (intervenção que já foi deflagrada), a
Biblioteca terá reformada a parte elétrica de sua parte antiga. Assim, a
partir de 18 de novembro, o acesso ao acervo das Ciências Sociais estará
bloqueado por conta desta intervenção. Desta forma, as bibliotecáriassupervisoras insistiram para que os professores indiquem suas obras
prioritárias a fim de separá-las no acervo a ser interditado.
O Diretor informou ainda que, em breve, também terá início a reforma na
parte elétrica dos prédios da Graduação e da Administração.

NORMAS DO SERVIDOR ESTUDANTE
A fim de dirimir dubiedade, foi suprimido os dizeres finais do Artigo 38
deste regulamento, que passa a ter a seguinte redação:
38. Os pedidos de dispensa para cursos de pós-graduação, de
especialização, de línguas estrangeiras e assemelhados, bem como para
aqueles freqüentados na condição de aluno especial, deverão ser
acompanhados de esclarecimento da contribuição que o curso dará para a
formação profissional do servidor, juntamente com parecer da chefia
imediata. Esses cursos só capacitam o servidor a usufruir dispensa caso
sejam, de fato, cursos que contribuam para a formação profissional do
servidor.
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SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA
Em decorrência de mudanças nos processos do Correios, a fim de não
sobrecarregar o Carlão, foi informado que será descentralizado o serviço de
postagem de correspondências no Instituto, que passará a ficar a cargo de
cada setor/seção.
O Diretor sublinhou que há um uso excessivo de Sedex no IFCH, e que se
deve priorizar o uso de correspondências na categoria “IMPRESSO”.

IMPRESSORAS
Prof. Alvaro destacou que temos um grande número de impressoras no
Instituto, o que acarreta a compra de uma diversidade enorme de
cartuchos/tonners.
Recentemente, o Almoxarifado descartou R$ 3 mil destes insumos de
impressoras, que estavam vencidos e inutilizados.
Assim, o Diretor comunicou que, a partir do ano que vem, o Financeiro
deixará de adquirir cartuchos e tonners.
Para tanto, será expandido o uso das impressoras centralizadas, que serão
implantadas também no AEL, na Biblioteca e na Pós-Graduação.
Haverá exceções: as impressoras diferenciadas instaladas na Publicações,
Eventos, Graduação e a laser de alta resolução do AEL.
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