
1 

 

Ata abreviada da Reunião InterDepartamental / 

InterAdministrativa de 22 de abril de 2015 

 

 

Presentes: professores Jorge, Jesus, Luciana, Yara, Mariana e Roberto; e os 

funcionários Viviane, Mário, Cimélia, Suely, Maria Remédio, Eduardo Rigato, 

Eduardo De Nadai, Humberto, Sandra, Paulo, Ana Jaqueline, Sônia, Marli, 

Joelson, Devison, Alexandre e Fábio. 

 

Prof. JORGE COLI – Informou que alguns têm feito um uso mais generoso 

das impressoras centralizadas. Assim, solicitou maior cuidado e controle nas 

impressões, pois cada folha custa entre R$ 0,05 - 0,10. 

Quanto aos recursos financeiros, solicitou que, na medida do possível, 

procurem indicar rubricas da CAPES para os auxílios (diárias e passagens 

aéreas), pois o Orçamento está bem comprometido. 

 

SUELY COSTA – Apresentou demanda quanto a necessidade de 

substituição da vaga do funcionário José Maria, uma vez que já houvera 

perdido a vaga do funcionário Santos (transferido para a Biblioteca). Assim, 

Suely apontou a carência de recursos humanos na Secretaria de Eventos. 

Ponderou que estagiários/bolsistas são medidas paliativas para o setor. 

Relatou também doenças pessoais que fragilizam seu desempenho. 

Como tentativas de soluções, foram aventadas as seguintes possibilidades: 

• Fazer uma gestão qualificada junto à PRDU, apresentando um ofício 

circunstanciado sobre o estrangulamento pelo qual passa a Secretaria 

de Eventos; 

• Algumas tarefas podem ser delegadas aos secretários de 

Departamentos (cobrança de documentos de palestrantes que 

venham a eventos organizados por docentes de seus 

departamentos). 

 

Prof. JESUS RANIERI – Atualizou as informações sobre a construção do 

Prédio dos Centros & Núcleos. Em março, data-limite para entrega, apenas 

1/5 da obra havia sido executada. Nesta semana, haverá uma reunião na 

DGA para discutir essa situação e analisar possíveis penalidades à empresa. 
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MARIA REMÉDIO – Contou toda a dificuldade de contratar uma empresa 

para reformar os banheiros do andar debaixo do Prédio Administrativo. 

Assim, não foi possível garantir que a reforma ocorresse nas férias. 

Também pediu para evitarmos requisitar paralisações da obra, senão a 

empresa pode protelar a entrega. 

Quanto às divisórias de amianto do Prédio dos Professores, leu trechos da 

portaria da Universidade que normatiza a questão, e afirmou que o atual 

amianto não oferece riscos. 

 

Profª. MARIANA CHAGURI – Lembrou que, mesmo sob a justificativa de 

que se não mexer nas divisórias está tudo bem, a Faculdade de Educação 

tomou uma decisão política e está trocando todo o seu amianto. Para a 

docente, é uma questão de saúde do trabalho. Assinalou ainda que as salas 

dos docentes não têm condições mínimas de trabalho, e que isso é um 

problema acadêmico. 

 

Prof. ROBERTO DO CARMO – Afirmou que nas salas da Pós-Graduação 

não há controles dos aparelhos de ar-condicionado e do datashow. 

 

SÔNIA BEATRIZ – Afirmou que a Pós-Graduação solicitou a compra dos 

controles. 

 

MÁRIO DE GOBBI – Afirmou que vai amarrar estes dispositivos em sala de 

aula. 

 

EDUARDO RIGATO – Passou algumas orientações sobre o uso dos 

projetores multimídia. Informou que pretende afixar manuais de uso nas 

salas. 

Reclamou também que o Setor de Informática tem desempenhado 

atribuições de Zeladoria, e que seus funcionários não deveriam ser 

requisitados a abrir portas. 

Quanto ao site do Instituto, falou que em breve estará no ar um novo 

design. 

 


