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No dia dezenove de setembro de dois mil e dezessete reuniu-se o Conselho de

Gestão do Campus Serra, sob a presidência do Diretor – Geral, JOSÉ GERALDO

DAS NEVES ORLANDI com a presença dos seguintes membros:  o Diretor  de

Ensino,  WAGNER  TEIXEIRA  DA  COSTA,  o  Diretor  de  Administração  e

Planejamento EMERSON ATÍLIO BIRCHLER, o Coordenador do curso técnico de

Automação  Industrial,  GIOVANI  ZANETTI  NETO,  o  Coordenador  do  Curso

Técnico  em  Informática  para  a  Internet  WAGNER  KIRMSE  CALDAS,  o

Coordenador  do  Curso de Engenharia  de  Controle  e  Automação,  LEONARDO

AZEVEDO SCARDUA, o Coordenador do Curso de Mestrado em Engenharia de

Controle e Automação, CASSIUS ZANETTI RESENDE,  o Coordenador do curso

de Manutenção e Suporte a Informática, EDUARDO MAX AMARO AMARAL; o

Coordenador  do  curso  de  Sistemas  de  Informação  MATEUS  CONRAD

BARCELLOS  DA  COSTA,  a  Coordenadora  Geral  de  Gestão  de  Pessoas,

ROSANGELA  CESAR  VARGAS,  o  Coordenador  de  Extensão  EMMANUEL

MARQUES  SILVA,  o  Coordenador  de  Relações  Institucionais  e  Extensão

Comunitária, WALACE ANDRADE CRUZ NASCIMENTO. Representando o setor

de Atendimento Multidisciplinar, CIBELLE CESCONETTO TORESANI, MICHELY



NACIMENTO,  a  Coordenadora  de  Contabilidade,  GUELINDA  SCHULZ

NASCIMENTO, representando a coordenadoria de Licitações e compras DIEGO

DE DEUS BAZILIO,  a  Coordenadora  de  Execução  Financeira  e  Orçamentária

ELIKA  CAPUCHO  DELAZARE,  o  Coordenador  de  Materiais  e  Suprimentos,

NILTON RODRIGUES DE SIQUEIRA, a Coordenadora substituta da Biblioteca,

PAULA  MARIANI  DAMIANE  TAQUETE  RODRIGUES;  a  Coordenadora  de

Comunicação Social  e  Eventos  EGLALCIANE DE LYRIO TONGO CASTRO; o

Coordenador de Tecnologia da Informação, ANDERSON DIAS DE OLIVEIRA; a

Coordenadora  do  Registro  Acadêmico,  ROZIMEIRE  LUCAS  LOURENÇO

MACHADO;  o  Coordenador  de  Patrimônio,  WESLEY  CORREA  COSTA,  a

Coordenadora do Núcleo de Arte e Cultura, ANA PAULA KLAUCK, representando

a  Coordenadoria  de  Serviços  Auxiliares  e  Transportes  DARCIO  LEITÃO

QUINTAS,  representando  a  Coordenadoria  de  Protocolo  e  Arquivo,  ALINE

PIMENTEL BENEDICTO, a Coordenadora de Apoio ao Ensino, MARA SIMONE

DE SOUZA COSTA GUELLNER; a Coordenadora de Gestão Pedagógica LYDIA

MÁRCIA  BRAGA  BAZET.  o  Coordenador  do  Pronatec  MARCOS  SIMÃO

GUIMARÃES. Participaram como convidados, ISAURA NOBRE e JUCIELI ALVES

DA COSTA.  José  Geraldo  inicia  a  reunião  com  o  primeiro  ponto  de  pauta.

Deliberações  sobre  Jubilamento  Compulsório  de  Alunos  da  Graduação.

Mateus coloca a situação de alguns alunos do bacharelado que foram jubilados,

mas que entraram com pedido solicitando novo prazo. Diz que é necessário uma

definição para essa questão, pois não acha que o coordenador tenha que decidir

sobre esse assunto. Segundo Rozimeire, no novo Regulamento da Organização

Didática (ROD), o nome que se dá para Jubilamento é cancelamento. Wagner

Teixeira diz que os casos omissos podem ser tratados pelo colegiado. Decide-se

então, que cada caso será avaliado individualmente pelo colegiado do curso e não

apenas pelo coordenador.  Animais no campus.  José Geraldo passa a palavra

para Isaura que fala sobre o grupo Ação Animal que se iniciou no Campus Serra,

tentando dar uma solução para os casos de animais que aparecem no campus.

Apresenta o trabalho realizado pelo grupo desde 2014 e fala sobre o resgate de

vários animais entre eles cães e gatos. Isaura fala da importância de se interar da



situação e participar da solução e que o campus dever exigir do poder publico uma

providência.  José  Geraldo  diz  que  tem sido  abordado  por  vários  servidores  e

alunos solicitando uma solução para o problema de animais no campus. Michely

fala da lei municipal que proíbe animais em repartições públicas, como escolas.

Nilton questiona sobre quem irá se responsabilizar se um cachorro morder um

aluno ou servidor.  Aline sugere que o Ifes  acione o Ministério  Público.  Cibelle

sugere  enviar  o  ofício  primeiramente  ao  Centro  de  Zoonose  solicitando

providências e não havendo solução, enviar ofício ao Ministério Público. Isaura

sugere a criação de uma comissão para tratar do assunto. Fica definido que  a

comissão  será  composta  por  Cibelle,  Eglalciane,  Wesley  e   um  aluno  a  ser

convidado.  Orçamento. Emerson atualiza o orçamento do campus. Diz que falta

ainda 110 mil como complementação do orçamento . Fala que houve aumento no

número de alunos e campi, mas o orçamento caiu. Fala do valor que o campus

recebeu até agora. Sobre as solicitações de diárias e passagens, diz que só serão

feitas se tiver saldo no empenho. Em relação ao orçamento da fonte 250, diz que

o valor ainda não foi liberado. Novos cursos: José Geraldo fala que em reuniões

da coordenadoria de Automação Industrial, o grupo sugeriu a ideia de separar o

curso técnico integrado do concomitante. Definiu-se pela oferta do curso técnico

integrado em Mecatrônica, a partir de 2018/1. Segundo Wagner Teixeira, os alunos

do  segundo  ano  do  curso  técnico  integrado  em  Automação  Industrial  podem

passar, caso concordem, para o curso de Mecatrônica. Diz também que haverá

oferta de uma  turma de curso técnico integrado Proeja em 2018 com duração de

2 anos. O curso será de  qualificação técnica em Eletricista Instalador Predial de

Baixa Tensão.  Auto avaliação institucional: José Geraldo fala que a avaliação

está disponível até o dia trinta de setembro para toda a comunidade acadêmica.

Solicita aos coordenadores que incentivem os alunos a participarem. Não tendo

mais nada a tratar, a reunião se encerra e eu, Sara Coelho Gregório Dias, lavrei a

presente ata, que será submetida à aprovação de todos os presentes.
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