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1. Identificação da reunião:
Data
03/03/2016

Horário
17:00

Local
Campus Cubatão – Sala 101

Presidente da reunião
Murilo

2. Objetivos


Esclarecimentos por parte da Direção do Campus sobre o andamento das Obras e demais assuntos dos
alunos.

3. Participantes
Nome
Murilo Oliveira Benevides
Jose Bernardo
Felippe Sabará
Pedro Senna
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4. Discussão da pauta
Propostas do grupo, discussão e decisões

Responsável

4.1 - Apresentação do Andamento de cada Obra dentro do Campus, com motivo dos DRG
atrasos, prazo final e situação atual.
Robson Nunes
Foi apresentado aos presentes explicações do funcionamento para licitação de
obras para órgãos públicos federais, explicando que o orçamento veio de verba
destinada á Reitoria do IFSP que cedeu ao Campus Cubatão para uma manutenção
geral do Campus, devido ao seu tempo de existência e ausência de obra de mesmo
porte desde a fundação.
4.1.1 – Restaurante Universitário.
Sobre o Restaurante Universitário foi exposto o problema dos materiais em
desfazimento pelo Campus, que hoje ocupam o lugar onde será o RU, por
explicação dada pelo Diretor, existe um processo para o desfazimento desses
materiais, este processo esta para aceitação de Coordenadoria especifica na
Reitoria, para posterior aprovação do Reitor e assim retirar os materiais de lá, o local
da obra será hoje no prédio chamado de “barracão”, prédio este que fica logo na
entrada do Campus, entre a Portaria e a futura sede do D.A., esta obra tem como
previsão de inicio este mês de março, e como prazo de termino Outubro/2016, neste
meio tempo, a Direção do Campus estará tratando do processo para a licitação da
empresa que ficará responsável pelo Restaurante, contudo a parte final do processo
só pode ser dado andamento após o fim da obra, para posterior visita das empresas
interessadas, com isso a previsão de funcionamento do RU é para o 2º semestre de
2017.
4.1.2 – Telhado
As obras do telhado são as que estão em andamento, de acordo com o Diretor, ela
esta sofrendo atrasos devido as atuais chuvas que estão caindo, contudo foi
informado que a parte metalica que irá cobrir esta sendo feito na fábrica da
empreiteira, aguardo periodo sem chuvas para implantação, enquanto isso
pequenas reformas que decorrem de problemas de infiltração devidos as chuvas
estão sendo feitas dentro do prédio, o prazo para o fim desta obra é este mês, caso
seja possível trabalhar devido ao período chuvoso.
4.1.3 – Estacionamento coberto para as motos
Esta previsto também na reforma a construção de Estacionamento coberto para as
motos de alunos, professores e técnicos do Campus, o local do estacionamento será
onde é hoje um terreno de frente á Cantina, a previsão para esta obra é
setembro/2016.
4.1.4 – Ginásio Poliesportivo
A Construção de ginásio poliesportivo terá local em terreno atrás do Campus, esta
obra, de acordo com o Diretor é um adendo á obra originalmente aprovada pela
Reitoria, ela terá padrões oficiais a nível estadual e possivelmente federal, fazendo
com que o Campus possa receber eventos esportivos nestes níveis, nos
documentos trazidos pelo Diretor não constava o prazo para finalização desta obra,
o mesmo se comprometeu em enviar posteriormente este prazo para
acompanhamento.
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4.1.5 – Quadras
Foi comentado pelo Diretor que haverá pequenas reformas nas quadras, a quadra
cimentada tera o piso acertado e grade trocada, já o campo ficará para projeto futuro
para sua cobertura e gradeamento lateral, a previsão para esta reforma é
outubro/2016

DRG
Robson Nunes

DRG
Robson Nunes

4.1.6 – Nova sede para o Diretório Acadêmico e Grêmio Estudantil, área de
Integração e Estacionamento para Carros Oficiais
A obra para construção do destes prédios tem previsão de término para este mês,
de acordo com o Diretor, tendo sua obra já em estado avançado.
4.1.7 – Prédio Administrativo
A reforma do Prédio Administrativo e Pedagógico já esta pronta, de acordo com o
Diretor foi dada prioridade para esta obra devido a questões de alvará da Prefeitura
para as obras, pois todas as outras dependiam da Administração Municipal para
começar, por se tratar de aumento de areá construida do terreno, sendo assim foi
dado prioridade para esta construção.
4.1.8 – Portaria
A construção de nova portaria na entrada do Campus irá trazer ampliação da atual,
com entrada separada para alunos e veiculos, e junto irá trazer para dentro do
Campus o jardim que hoje fica na parte externa, com obras de paisagismo, sendo
assegurado pelo diretor que nenhuma arvore de lá será derrubada para tal fim, o
prazo para fim dessa obra é de outubro/2016.
4.1.9 – Cabine primária de força
Hoje a cabine primária de força do Campus fica dentro do prédio, o que por questões
técnicas é algo extremamente perigoso, de acordo com o diretor, será feita uma
reforma do local atual para trazer uma segurança provisória maior, mas há um
projeto futuro para retirar todo este equipamento para local externo ao prédio
principal, o prazo para esta reforma é outubro/2016.
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- DRG
Robson Nunes
Os diretores do D.A.E.D. presentes cobraram do Diretor do Campus sobre algumas
- CRD
pendências que hoje atrapalham as aulas, foram eles:
- Ar-Condicionado: De acordo com o Diretor, o Campus é ponto final de rede de energia, Etiene
- CAD
assim, toda estabilidade energética acaba assolando o local, assim é considerado
normal, com isso pequenas quedas de energia acontecem durante o dia, o que acaba
Ana Cláudia
desligando os aparelhos de ar-condicionado, contudo, foi salientado pelos diretores do
- CLI
DA que várias salas estão com aparelhos sem funcionar, trazendo assim diversos
Mauricio
transtornos aos alunos, de acordo com o Diretor ouve um problema no processo de
aquisição de novos aparelhos, problema este dito por ele ser recorrente entre órgãos
- Diretor Presidente
federais, e também houve erro na contratação de empresa para a manutenção dos
Stephanie
aparelhos de ar, pois a empresa que fazia isso era a mesma da limpeza, que contratou
- Diretor Vice-Presidente
duas pessoas que não atendiam satisfatoriamente os problemas apresentados, este
contrato não será renovado, e nova empresa será contratada para resolver estes
Murilo
problemas.
- Diretor de ADS
- Datashow: Foi salientado pelos membros do DA que várias salas estão com problemas Bruna
na utilização dos Data-Shows, com várias salas sem o aparelho, de acordo com o Diretor
- Diretor Acadêmico
os data-shows sofreram do mesmo problema do Ar, em qe devido a problemas na
aquisição de novos, trouxe ausência de alguns nas salas de aula, no que se refere a
Rafael
manutenção, o problema apresentado por estes aparelhos é em sua maioria nos cabos
- Diretor de Turismo
de ligação, pois muitos usuários utilizam de forma incorreta ao colocar e retirar estes
Bruno
cabos, e muitos pisam em cima, o que danificam estes aparelhos, sera visto sobre a
compra de novos cabos para solucionar este problema, sendo anotado isso para que o
- Diretor de Automação
D.A. continue cobrando sobre este problema.
Elaine
- Sala de Estudos: O Diretor Pedro Senna, salientou se poderia ser possível que na sala - Diretor de Matemática
de estudos, anexa a biblioteca fosse disponibilizado cabos de rede para uso de internet
Felippe
neste local, logicamente também disponibilizando fontes de energia para o uso de
computadores pessoais para os alunos, de acordo com o Diretor seria conversado com a
coordenadoria de TI e de manutenção para ver a viabilidade disso, algo a ser cobrado
posteriormente.
4.2 – Problemas Técnicos do Campus referente a Equipamentos

- Cabos de Rede: O Diretor Murilo comentou sobre a ausência de Cabos de Rede no
laboratório da sala 207, foi informado também que já foi enviado email ao coordenador
dos laboratórios sobre o problema, estando nós aguardo posterior retorno do mesmo.
- Laboratórios com PC’s sem funcionar: Foi comentado que diversos laboratórios varios
micros estão com problemas de inicialização ou sem falta de rede, foi acordado que será
feita uma visita nestes laboratórios para verificar micro por micro quais estão com
problema, e será levado ao Prof. Mauricio sobre o estado para as devidas correções.
- Redes Sociais na biblioteca: Foi comentado pelo Diretor Felippe que esta havendo um
uso indevido dos micros na Biblioteca, após intensa discussão, foi dada a ideia de uma
campanha da Comunicação Social do Campus para uma conscientização por partes dos
alunos, também foi acertado que isso também ira participar da resolução deste problema
a Coordenadoria dos Recursos didáticos, para maior controle do uso, sendo este por email, com assunto já iniciado anterior á este e-mail.
- Wi-fi no Campus: De acordo com o Diretor, há a ideia de colocar no Campus Wi-fi, pelo
menos em pontos estratégicos, hoje isso ja existe, contudo o roteador usado é o
domiciliar, o que trás pequena area de cobertura, e não atende uma grande demanda de
alunos, esta sendo visto com o professor Nelson Junior para a aquisição de aparelhos de
roteador profissional e de um aparelho ligado diratamente ao servidor para implantar
finalmente o wi-fi de boa qualidade no Campus, o diretor informou que o Campus São
Paulo iria comprar uma quantidade maior que seu possível uso, e graças a isso seria
possível essa aquisição, esta sendo aguardada a liberação da verba para 2016 para a
compra dos mesmos.
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4.3 – Projetos Futuros para o Campus
Foi apresentado pelo Diretor um projeto para prédio anexo para instalação de novos
laboratórios, Anfiteatro, nova biblioteca, o que traria novas salas de aula, no 2º
andar, e assim maior ofertamento de vagas.
Também foi salientado a necessidade de obras de acessibilidade, já que este ano o
curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas irá passar por avaliação para
certificação do Curso, e também o Campus Cubatão ira passar por avaliação para
revalidação, o Diretor disse que esta sera prioridade para que o Campus não perca
pontos nas duas avaliações.

5. Outras questões
Devido a ausência da Diretora Administrativa Letícia, e de seu suplente Luiz, ambas devidamente justificadas,
esta ata foi redigida pelo Vice-Presidente Murilo.

6. Siglas utilizadas
IFSP – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo
DRG – Diretor Geral do Campus
CRD – Coordenadoria de Recursos Didáticos
CAD – Coordenadoria de Administração
CLI – Coordenadoria dos Laboratórios de Informática

7. Fechamento da ata
Data
04/03/2016

Pg 5 de 5

Nome do secretário
Murilo

Assinatura

Ata de Reunião com Diretor do Campus

