MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
CÂMPUS ITAJAÍ

Conselho de Gestão  26/11/2015
PAUTA:
1) Espaço físico – Almoxarifado e NAPNE;
2) Comissão – Escolha de Coordenadores;
3) Agenda do Auditório;
4) Informes.
1) Carlos informa que o NAPNE necessita de uma sala com infraestrutura específica para
fazer os atendimentos, a sugestão é utilizar a sala que hoje é ocupada pelo setor de
almoxarifado. Apresentou a planta baixa das alterações na área administrativa. Renata
como membro do NAPNE complementa as informações e apresenta documento que foi
enviado à direção do câmpus. A sugestão foi aprovada sem objeções.
2) Foi definido que a comissão eleitoral para escolha de coordenadores no câmpus
deverá ser composta por 3 pessoas, um representante de cada segmento (Técnico
Administrativo; Docente; Discente). Patrícia se inscreveu como no segmento TAE e será
enviado email convidando os outros dois membros.
3) Fernanda Fernandes apresenta a planilha para agendamento do auditório (Res.
29/2013) vai passar pelo conselho superior. Para eventos do setor público será
empréstimo e setor privado poderá ser cobrado aluguel. Diego sugeriu que o
agendamento fosse feito de forma online e Renata sugeriu que seja preenchido um
formulário no drive para solicitação de empréstimo com as informações acerca do evento.
4) Informes: Outro ponto com relação a infraestrutura foi a questão da climatização das
salas, Carlos relata que o ar condicionado da sala de TI queimou e que é urgente a
instalação de um novo, visto que em caso de aquecimento dos equipamento de TI isso
pode trazer um prejuízo para os serviços de todo o câmpus. Todos os aparelhos de ar
condicionado foram empenhados já com a instalação e será prioridade as faces leste e
norte e depois as salas de aula. Sobre a instalação de cortinas, foi sugerido o valor das
passagens para o empenho de cortinas mas a empresa não está instalando, os outros
câmpus estão com esse problema e o recurso será perdido. Renata sugeriu empenhar
combustível. Sobre o carro oficial Laura solicita que o servidor que utilizar o carro deve
entregar abastecido e sugeriu a criação de critérios para a reserva de carro oficial. Carlos
comenta que o vazamento de água no teto da biblioteca necessita de atenção urgente
pois pode danificar patrimônio. Renata sugere um reparo emergencial com cobrança dos
custos à construtora. Bárbara informa que para isso é necessário autorização do
procurador. Taylor questionou a colocação dos tanques no câmpus para criação de
peixes, quer saber como será feito e acha que deveria passar no conselho de gestão.
Renata informa que havia no plano diretor a instalação de seis tanques com 2m de
diâmetro. Taylor solicitou a apresentação do layout. O engenheiro fará o layout.
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