Ata abreviada da Reunião InterDepartamental /
InterAdministrativa de 24 de setembro de 2014

Presentes: professores Jorge Coli, Jesus Ranieri, Fernando Lourenço, José
Alves, Roberto do Carmo, Josianne Cerasoli e Luciana Tatagiba; e os
funcionários Viviane Biondi, Maria Remédio, Eduardo Rigato, Eduardo
Denadai, Humberto, Cimélia, Patrícia Rocha, Mário, Ricardo, Paulo,
Benedito, Ana Jaqueline, Marli, Juliana, Joelson, Diego, Reginaldo, Sueli,
Devison, Alexandre e Fábio.

PAULO ERCOLINI – Fez a prestação de contas e apresentou uma planilha
detalhada do Orçamento da Unudade. Destacou que a verba da Direção tem
sido empregada majoritariamente para três rubricas: pagamento de auxílios
financeiros, estagiários e passagens aéreas. Apontou ainda um aumento de
gastos com transportes.

JULIANA ZANOTTO – Ponderou que, de agora em diante, todos os seis
programas PROAP terão de ser executados pela Siconv, plataforma do
governo federal. Isso representa o acréscimo de mais um procedimento
administrativo para uso de verba PROAP, o que vai exigir a dilação de
prazos para entrada de pedidos de compras. Em breve, a Diretoria
Financeira deve divulgar os novos prazos.

EDUARDO RIGATO – Destacou que, com o projeto de impressoras
centralizadas, o Instituto vai economizar na compra de cartuchos/tonners e
na manutenção.

Prof. JORGE COLI – Apresentou os novos funcionários e a distribuição das
novas tarefas, envolvendo a Manutenção e a Diretoria AdministrativaOperacional.

MARIA REMÉDIO – Informou a conclusão de dois projetos: o da pintura
externa do Prédio da Administração e o da impermeabilização do Prédio de
Professores. Quanto ao Prédio de Centros & Núcleos, a previsão é que até
11 de março seja concluída a parte elétrica. Entretanto, para entrar no
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prédio, vai faltar passar os cabos de informática. Assim, ela e o Rigato vão
pleitear R$ 120 mil junto à CGU. Quanto à garagem do Instituto, que ficará
próximo à Biblioteca, o projeto está na CPO, em fase de confecção de
desenho. Quanto aos banheiros do piso térreo, a licitação foi fracassada e
ela pediu que a DGA refizesse o procedimento licitatório. Quanto à
revitalização da rede elétrica do Instituto (que está orçada em R$ 4
milhões), a Direção/IFCH está participando de um edital da Reitoria que
prevê até R$ 900 mil para essa finalidade. Quanto às cantinas, falou que o
pessoal da Prefeitura do Campus tem visitado com regularidade nossas
dependências, e que o projeto prevê a construção/reforma de um
restaurante aos fundos do Instituto e uma lanchonete próxima à Biblioteca.
Também vai solicitar à Reitoria um estudo para a ampliação de nosso
estacionamento, aumentando consideravelmente a capacidade de nosso
atual bolsão e prevendo um pequeno depósito para uso do Setor de
Patrimônio. Por fim, mencionou que houve uma sobra da verba de pintura
do Prédio Administrativo e está tentando obter autorização da Reitoria para
usar essa verba na pintura interna dos corredores desse mesmo prédio.

Prof. JOSÉ ALVES – Demonstrou preocupação quanto à ampliação de
nosso estacionamento, impermeabilizando grande área.

Prof. JORGE COLI – Disse que a idéia é utilizar um piso ecológico
(intertravado/monobloco).

Profª. JOSIANNE CERASOLI – A convite do Prof. Jorge, entrou em
contato com as alunas de Arquitetura que conceberam o projeto de pintura
de nosso prédio, para que elas pensassem um projeto de pintura interna.
Ela projetou a idéia preliminar das discentes.

ALEXANDRE DÁVILA – Propôs que, com a desocupação de algumas salas
por conta da inauguração do Prédio dos Centros & Núcleos, as “asas” de
corredores sejam dedicadas aos docentes de mesmo departamento. Isso
traria uma identidade e organização espacial.

Prof. JORGE COLI – Agradeceu a idéia e conclamou outros funcionários a
também apresentarem sugestões.
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MARIA REMÉDIO – Trouxe a portaria da Universidade que regula o
descarte de amianto. Esclareceu que as divisórias do Instituto que são
compostas desse material só serão problemáticas se forem manuseadas.

Prof. FERNANDO LOURENÇO – Destacou que é importante o Instituto ter
em seu horizonte a troca dessas divisórias.

Prof. ROBERTO DO CARMO – Lembrou que o Departamento de
Demografia vai completar uma década e que gostaria de comemorar com
uma sala dedicada à sua Secretaria. Também comentou que aumentou
sensivelmente o número de mosquitos em nosso Instituto.

MARIA REMÉDIO – Explicou que temos armadilhas instaladas pela
Prefeitura do Campus e, toda vez que detecta algum mosquito da dengue,
ela procura o possível foco e extermina.

Prof. FERNANDO LOURENÇO – Demonstrou preocupação com o
mobiliário dos docentes, e solicitou aquisição de cadeiras e mesas mais
confortáveis e ergonômicas.

Prof. JORGE COLI – Afirmou que, conjuntamente com a Viviane, já estão
pensando nisso. Por fim, informou que a Sala Multiuso deve ser reaberta em
breve e contará com ótimos equipamentos de audiovisual. Por conta dessa
reforma, fez um agradecimento especial ao Paulo e à Remédio.
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