
CPA 

Reunião com alunos do período diurno 

22/06/2015 

ATA 

Aos vinte e dois dias do mês de Junho de 2015, o professor Marcelo Velloso Heeren visitou 

todas as classes do período matutino (em que os alunos encontravam-se disponíveis) a fim de 

levantar demandas e sugestões que devem ser implantadas no IFSP Catanduva e também 

fomentar questões na avaliação que será realizada no segundo semestre. Dessa forma, as 

reivindicações dos alunos são as que seguem: Faixa de pedestre e lombada, Saída de 

emergência nos laboratórios, Bancadas de granito nos laboratórios de química, Extintores de 

incêndio visíveis nos lab. de química, Xerox para os alunos, Mudança da grade curricular de 

química; maior quantidade de aulas práticas na química, Livros didáticos, Anfiteatro, Mais 

visitas técnicas na química, Cortinas escuras salas da esquerda, Problemas de comportamento 

na sala de estudo com os alunos do integrado, Diretório acadêmico, Espaço para rádio no 

campus, Estacionamento coberto, Higienização do banheiro feminino (ducha menstruação), 

Facebook na biblioteca, Tomada de chão na biblioteca. Eu, Marcelo Velloso Heeren,  lavro  a 

presente Ata que vai assinada por mim e pelos demais presentes à reunião. 

 

CPA 

Reunião com alunos do período noturno 

10/06/2015 

ATA 

Aos dez dias do mês de Junho de 2015, o professor Lúcio Rodrigo de Carvalho e o discente Raul 

Martins, a pedido do presidente da CPA do campus Catanduva – Marcelo Veloso Heeren 

visitaram todas as classes do período noturno (em que os alunos encontravam-se disponíveis) 

a fim de levantar demandas e sugestões que devem ser implantadas no IFSP Catanduva e 

também fomentar questões na avaliação que será realizada no segundo semestre. Dessa 

forma, as reivindicações dos alunos são as que seguem: deixar computadores dos laboratórios 

em ordem, pensar em facilitar o contato com empresas no sentido de prover vagas aos alunos, 

arrumar iluminação do estacionamento dos alunos, colocar ou trocar maçanetas que 

estiverem quebradas nos banheiros, relatar aos alunos a linha de pesquisa de cada docente, 

trocar lâmpadas queimadas nas salas de aula, disponibilizar mais tomadas nas salas de aula e 

laboratórios, arrumar cadeiras quebradas, fazer com que alunos da noite participem do 

juninão, explicar como funciona o estágio e procedimentos, explicar como funciona o Ciência 

sem fronteiras, disponibilizar fotocopiadora para alunos, disponibilizar melhores 

computadores para projetos de extensão, informar troca de aula dos professores com 

antecedência, alunos disseram que alunos do integrado estão deteriorando móveis, 

departamentos devem atender até 22h30, arrumar vasos sanitários quebrados, disseram que 



inspetores querem fechar a sala de estudos às 22h35 sem esperar alunos a guardarem 

material, melhorar Wi-fi, disponibilizar guarda volumes para alunos, na biblioteca 

disponibilizar baias individuais para alunos estudarem, disseram que existem livros com capas 

danificadas, disponibilizar mais livros por aluno, disseram que os salgados acabam antes do 

intervalo, pediram um restaurante universitário e refeição noturna, disseram que seguranças 

pedem para alunos saírem antes das 23h, trocar sirene dos alunos no pátio, disponibilizar 

relógio nas salas de aula ou corredores, deixar retirar mais livros, disseram que seria 

interessante que fosse feito um calendário de quando as bolsas para alunos estarão 

disponíveis e que o setor dever ser mais transparente em responder a respeito das bolsas, 

disseram que o canal aberto não responde às questões e que a ouvidoria on-line também não 

responde e, finalmente, pediram a criação de uma nova forma de canal aberto. Eu, Lúcio 

Rodrigo de Carvalho,  lavro  a presente Ata que vai assinada por mim e pelos demais presentes 

à reunião. 

 

CPA 

Reunião com docentes da área da Química e Núcleo Comum 

29/07/2015 

ATA 

Aos vinte e nove dias do mês de Julho de 2015, o professor Marcelo Veloso Heeren visitou a 

área de Química e do Núcleo Comum a fim de levantar demandas e sugestões que devem ser 

implantadas no IFSP Catanduva. Estiveram presentes neste ato os professores Ricardo Castro, 

Joanita Nakamura, Rafael Lilli, Osmair, Leandro Junqueira, Eduardo Carneiro, Luciana Cividatti, 

Roberta Guimarães, Murilo, Marilda Beijo, Gabriela Salvador e Saulo Pontes. Dessa forma, as 

reivindicações dos professores são as que seguem: Maior diálogo com o setor pedagógico, 

saber e definir a continuidade que é dada às informações adquiridas nas reuniões realizadas 

com os alunos, Estabelecer um linha de conduta da escola e não de cada área, a gerência e 

direção devem definir posições e problemas da instituição, a gerência e direção devem agir 

com posições claras para evitar fofocas, existem problemas entre setores e áreas por falta de 

posicionamento e cobrança da gerência, definir abertamente qual a missão da escola, 

apresentar documento que descreva cargos e funções, a gerência se omite em relação aos 

problemas, Maior discussão do Ensino Médio Integrado com todos, Ações educacionais da 

biblioteca para incentivo da leitura e estudo, a biblioteca e a CAE devem participar com 

projetos que contribuam com o processo educacional da escola, Horário de atendimento da 

biblioteca até às 22:30 (existem muitos funcionários no setor para fechar antes do horário da 

instituição), a secretaria deve ser mais efetiva (todos os funcionários devem saber dar 

informações sobre as ações do setor), tomar ações urgentes para a divulgação do IFSP câmpus 

Catanduva (memorando do núcleo comum de 2014 até o momento no foi realizado nada), a 

gerência não atendeu solicitação sobre reunião e discussão sobre o ensino integrado, definir 

clara e abertamente qual a ação dos assistentes de alunos, redistribuição de servidores para 

atender setores mais desfalcados, existem algum planejamento de todos os setores da escola 

para a chegada dos novos alunos e professores, definir regras coletivamente sobre o 



acompanhamento dos trabalhos das comissões do câmpus, o integrado irá abrir? Sendo 

somente isto o relatado, a ata foi lavrada por mim, professor Marcelo. 

 

CPA 

Reunião com docentes da área da Indústria 

28/07/2015 

ATA 

Aos vinte e oito dias do mês de Julho de 2015, os professores Lúcio Rodrigo de Carvalho e o 

professor Marcelo Veloso Heeren visitaram a área da Indústria a fim de levantar demandas e 

sugestões que devem ser implantadas no IFSP Catanduva. Estiveram presentes neste ato os 

professores Elson Avallone, Aldo, Paulo César Mioralli, Marcos Chaves, Elvio Figueiredo, 

Fabiano, Felipe Lucena, Ricardo. Dessa forma, as reivindicações dos professores são as que 

seguem: Questão de que, no sábado, cantina não abre para alunos. Disseram que é necessário 

que o setor ‘Biblioteca’ atualize a normatização de trabalhos acadêmicos devido a erros 

encontrados por alunos. O horário da Biblioteca deve ser organizado porque, segundo alunos, 

este setor se encontra fechado em determinados dias e situações. Disseram que no horário de 

almoço dos vigilantes, outros vigilantes não cobrem o horário vago. Que existem diversas 

lâmpadas queimadas nos laboratórios e salas como um todo. Pediu a criação de um 

regulamento/critérios para participação em comissões, o que deve ser discutido com toda a 

comunidade. Pediram mais atenção na questão do integrado quanto a indisciplina dos mesmos 

e um trabalho mais efetivo dos inspetores. Sobre a divulgação do campus e especificamente 

para as novas turmas do integrado, pediram uma atenção especial. Pediram para aproximar 

empresas junto ao instituto no sentido de prover vagas de estágio e emprego. Envolver os 

alunos nas ações de divulgação do câmpus e outras atividades da instituição. Letreiro do IFSP 

na entrada do câmpus. Divulgação do orçamento consolidado.  Sendo somente isto o relatado, 

a ata foi lavrada por nós, professores Lúcio e Marcelo. 

 

CPA 

Reunião com docentes de todas as áreas no planejamento 2º Semestre  

28/07/2015 

ATA 

Aos vinte e oito dias do mês de Julho de 2015, os professores Lúcio Rodrigo de Carvalho e o 

professor Marcelo Veloso Heeren conversaram com os professores do campus em evento 

previsto na semana de planejamento para o 2º semestre de 2015 a fim de discutir sobre os 

itens: 

1 – Baixo estudo dos alunos 



2 – Procura pelas monitorias 

3 – Procura por professores no horário de atendimento 

identificadas na pesquisa da CPA 2014. Estiveram presentes neste ato os professores de todas 

as áreas. 

No caso do tema 1, baixo tempo de estudo dos alunos, ficou determinado que, para o dia 26 

de Agosto – quarta-feira, cada curso deverá apresentar estudos de como aprimorar essa 

questão após discussão com os professores das respectivas áreas e também como tais 

iniciativas deverão ser apresentadas aos alunos. Os professores foram unânimes em dizer que 

o setor sócio pedagógico deve participar do próximo encontro. No caso das monitorias, 

professor manifestou a ideia de realizar monitoria online – item que ficou de verificar a 

possibilidade. Também foi dada a ideia de criar um formulário de encaminhamento de alunos 

e a utilização de bilhetes (avisos) aos alunos para participação em monitorias. Foi levantada a 

possibilidade de se ter um professor volante e genérico para resolver dúvidas de alunos por 

área. Por fim, no item 3, relativo ao horário de atendimento de alunos, foi levantada a questão 

de se deixar acumular as horas de atendimento para o final do semestres, o que foi rebatido 

no sentido de que os alunos só estudariam no final do semestre. Foi dada a ideia de que os 

professores disponibilizem horário e local de atendimento aos alunos para que os mesmos não 

fiquem procurando por professores. Ao final o professor Marcelo perguntou aos participantes 

o que acharam deste formato de conversa e todos se sentiram satisfeitos, dizendo que quem 

que tais reivindicações surtam efeito.  

Sendo somente isto o relatado, a ata foi lavrada por nós, professores Lúcio e Marcelo. 

 

 


