
 
 
 
 

 

Reunião com Equipe Gestora – 03/09/2021 

PAUTA 

1. Informes 

• Coordenadores Locais 

• FAI (aquisições) 

• Livros 

 

2. Organização de Grupos de Trabalho (GT): 

 

PRESENTES  

Airton, Alexandra, Aline, Bizio, Elaine A., Elaine, Fernanda, Gustavo Matarazzo, Gustavo 

Leite, Helien, Hélio, Iára, Jamille, Josilda, Kamili, Luciano, Mayara, Solange e Dyane. 

 

REUNIÃO 

Informes:  

1) Gustavo (AVR) informou que o câmpus começou a discutir o retorno presencial em outubro. 

Com isso, a equipe do câmpus está estudando iniciar as ações do Programa Mulheres do 

IFSP. Estão em conversa com o CRAS e CREAS. No âmbito do câmpus, existe preocupação 

com o recesso do final do ano (evasão). Os demais se manifestaram, no chat, informando que 

não há previsão de retorno em 2021. 

2) Responder aos e-mails da FAI sobre o fechamento dos pregões. 

3) Quase todos os kits de livros para o Programa já foram entregues. Será confirmado quais 

câmpus ainda não receberam. 

 

Elaboração e oferta do Curso de Economia Solidária 

o Comissão: Alexandra, Flávio, Gustavo Matarazzo, Elaine, Dyane, Andréia e 

Leandro; 

o Prazo de entrega da minuta: 24/09 

o Previsão de oferta: novembro 

o Público-alvo: servidores e parceiros envolvidos com o programa.  

Elaboração do documento norteador do Programa Mulheres do IFSP 

o Necessidade de regulamentar o programa; 

o Ideia: resgatar documentos já existentes, do IFSP e outros, para elaborar um 

documento regulamentador e, se necessários, documentos norteadores.  

 



 
 
 
 

 

Exemplos: resolução do Cursinho Popular, Programa Paul Singer, Cartilha do 

Programa Mulheres Mil. 

o O GT definirá se será criado ato normativo (regulamento) e qual o formato 

(portaria, resolução etc.). 

o Considerar a produção científica já produzida pelo programa. 

o A coordenação fará um apanhado de todos os documentos e artigos que possam 

subsidiar o GT (será criado um drive). 

o Inscritos: Josilda, Jamile, Gustavo L., Kamili. 

Organização de Formação Anual sobre o Programa  

o Necessidade de discutir praticas. Poderão ser convidados pessoas do IFSP e de 

outros institutos que possuem experiência na área. 

o Ação: definir o formato e executar (estabelecer data, formato, realizar o convite, 

registrar a ação no SUAP (pode ser centralizada ou descentralizada), conversar 

com TI para organizar a transmissão, divulgação, inscrição, certificação. 

o Inscritos: Aline Binato 

o Considerar o envolvimento de outros IF: IFRN, IFAL, IFSC, IFMT - Teresa de 

Benguela, IF Sul Rio-Grandense - Ana Terra, etc. 

Organização do curso/atividade de Inclusão Digital 

o Necessidade de promover uma ação em inclusão digital, com foco em e-

commerce, que envolva todos os câmpus (Curso? Workshop? Turmas 

integrados? Aula compartilhada?) 

o Inscritos: Helien, Dyane, Kamili, Iara (vai consultar câmpus – tem curso de ADS), 

Lucimar Bizio. 

Observações 

o Os GTs terão autonomia para definir data, modo de trabalho e quando as ações 

serão executadas, considerando o calendário geral do programa. 

o Podem ser convidados outros servidores das equipes locais, ou que não participam 

diretamente do programa, inclusive profissionais externos ao IFSP, mas que 

tenham conhecimento e experiência nas temáticas propostas. 

o Será criado um arquivo no drive para que a equipe se inscreva nos GTs. Prazo 

para preenchimento: 17/09/2021. 


