
 

 

Registro da 2ª. Reunião da CEQuali do IEB 

11-02-2018 

Às 10h 30 do dia 11 de fevereiro de 2019, na sala do Conselho Deliberativo do IEB a 

Presidente da CE-Quali , Profa. Flavia Camargo Toni, designada pela Diretora Profa. Diana 

Gonçalves Vidal, deu início à reunião. Compareceram Maristela, Iracema, Mirian e a Profª 

Flávia apresentou os pontos a serem discutidos:  

definição das datas das próximas reuniões para o 1º semestre de 2019, a saber: dia 07 de 

março às 10h30; 04 de abril às 14h; 09 de maio às 14h e 07 de junho às 10h30.  

Assuntos discutidos: caracterização do uso das salas 47 e 48 principalmente quanto a: número 

de pessoas que cabem na sala e equipamentos disponíveis nas salas. Rosely e Maristela farão 

essa tarefa, mais ou menos seguindo o fluxograma já proposto pela Bete do arquivo, para 

servir de modelo. Perguntada sobre o cartão Butantã, Mirian informou que não está mais sendo 

usado e nem distribuído e que o IEB perdeu o cartão que estava com a Cristina Orcídio porque 

foi furtada. Foi solicitado à Rosely a lista de alunos que entrarão no IEB no início deste ano 

letivo, matriculados nas diversas disciplinas. Perguntada sobre o valor a ser destinado para os 

cursos para funcionários, a Sra. Maristela informou que o valor é de R$ 12.500,00, mas ainda 

não está disponível e que essa verba ainda pertence ao ano de 2018. Tão logo esteja 

disponível nos comunicará, e que talvez irá ser usada para curso de gestão que a Profª Diana 

pediu. Carteira do Sesc: a Sra. Rosely ficou de levantar com a Juliana, secretária, a questão do 

ofício encaminhado à instituição. Projetos de sinalização: a Profª Flávia conversou com um 

profissional, ex-aluno e rematriculado hoje na FAU, levantando alguns aspectos a serem 

estudados. Projetos de reciclagem de lixo, etc: as Sras. Mirian e Iracema ficaram de começar a 

elaborar e pediram mais ou menos dois meses para a apresentação. A Profª  Flávia ficou de 

encaminhar por memorando para a reunião da CAAF o logotipo da sigla Ce-Quali IEB. A Sra. 

Maristela vai verificar quais e quantos deverão participar da brigada de incêndio ora vencida. A 

Profª Flávia perguntou a Sra. Maristela se alguém da Ce-Quali poderá entrar ou acompanhar a 

reunião da Egap; também sugeriu que se for possível, entrar um representante de cada área 

(como o da sigla abc etc.). A Sra. Maristela ficou de ver com a Profª Diana se a Ce-Quali 

poderá acompanhar as reuniões. Laudo do bombeiro do prédio não existe, mas a BBM tem o 

projeto. A USP legal fez um levantamento através do processo 15.1.9400.1.6  sobre os pontos 

falhos do IEB e vizinhos em relação a obtenção desse alvará de funcionamento, inclusive com 

fotos dos problemas detectados. O processo encontra-se agora na mesa da Profª Flávia e 

disponibilizou-o para consultas, desde que permaneça lá e lembrou que o processo 

encontrava-se anteriormente com o Sr. Santana, da Edusp, o qual fez alguns 

encaminhamentos e a Sra. Maristela irá continuar. Também comentou que o Sr. Francis, da 



 

 

BBM, vai fazer a tabela de todos os assuntos tratados na Egap a serem resolvidos e que no 

momento oportuno irá nos enviar. Podemos acompanhar, ver com a USP legal “de novo” se 

são os mesmos problemas ora detectados ou se ainda tem outros novos. Ficaram para serem 

discutidos os seguintes assuntos na próxima reunião: projeto de sinalização; caracterização 

das salas de aluno/responsável. A Sra. Maristela ficou de estudar o “Share Point” se daria para 

usá-lo. Agenda para cursos de funcionários, aguardar a assessoria da Profª Diana. Início da 

elaboração do projeto de reciclagem (recolher dados da Pco e ambiental) para ver como esta a 

coleta hoje na USP. Batismo dos espaços, conversar dentro da CaC os nomes, como  por 

exemplo, para a Biblioteca o nome de Sérgio Buarque de Holanda, para as salas ABC, nomes 

dos diretores do IEB, como, para o Arquivo, o nome do Prof. Castelo, que o criou,etc. Ficou da 

Sra.Rosely resgatar a ata da CaC que começou a tratar  esse assunto. Nada mais havendo  a 

tratar, a Profa. deu por encerrada a reunião às 12h20  e eu Mirian Leite lavrei esta ata que 

assino juntamente com a Presidente Profa. Flavia. 


