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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
CAMPUS SERRA 

 
 

ATA DO CONSELHO DE GESTÃO DO CAMPUS SERRA 
 
 

quatorze de julho de dois mil e dez 
 
 

No dia quatorze de julho de dois mil e dez, às quinze horas , na sala de 
reuniões do Campus Serra, reuniram-se, sob a presidência do Diretor-Adjunto 
do Campus, professor Sebastião Alves Carneiro, o Gerente de Gestão 
Educacional, José Geraldo das Neves Orlandi, o Gerente de Administração 
Geral, Emerson Atílio Birchler, o Coordenador dos Cursos Superiores de 
Informática, Mateus Conrad Barcellos da Costa; o Coordenador do Curso 
Técnico de Informática, Wagner Kirmse Caldas;O Coordenador do curso de 
Engenharia de Controle e Automação Luiz Alberto Pinto, o Coordenador do 
curso Técnico de Automação Industrial Leonardo Azevedo Scárdua, a 
Coordenadora do Registro Acadêmico, Ana Lúcia Saraiva Thebas, o 
Coordenador de Materiais e Patrimônio,Wesley Correa Costa,a Coordenadora 
de Desenvolvimento de Pessoal, Melissa Rodrigues Satlher, a Coordenadora 
de Apoio ao Ensino,Mara Simone de Souza Guellner,a Coordenadora de 
Assistência ao Educando Érica Giles Bragança,o Coordenador de Tecnologia 
da Informação, Anderson Dias de Oliveira,a Coordenadora de Comunicação 
Social, Eglalciane de Lyrio Tongo, a Coordenadora de Execução Financeira e 
Orçamentária, Élika Capucho Delazare. O Diretor começou a reunião dando 
alguns informes. Disse que os professores concursados dos editais seis,sete e 
oito de dois mil e dez ainda não foram nomeados devido a falta de provimento. 
Em seguida falou da proposta de fazer no dia do estudante,um evento 
relacionado aos cursos, sendo aprovado pelos presentes. Sobre a semana 
tecnológica, falou-se da mudança do nome para Encontro Tecnológico, sendo 
que os coordenadores de curso irão consultar aos professores sobre a 
realização do evento esse ano. Em seguida passou a tratar da proposta de 
alteração do sistema de cópias da reprografia. Hoje o aluno faz a cópia na 
gráfica e efetua o pagamento na cantina. A proposta é seguir o modelo de 
Cariacica onde o aluno faz um depósito de determinado valor no banco do 
Brasil através da GRU,sendo que a medida que ele vai fazendo cópias o valor 
vai sendo descontado. Falou-se da dificuldade desse modelo por não haver 
banco próximo a escola. Emerson diz que a cantina não pode receber mais o 
pagamento das cópias pois,com o aumento da demanda eles estão deixando  

de atender clientes para receber pagamento da gráfica. Fica decidido conversar 

com os alunos que fazem parte do Conselho de Gestão que não estavam 
presentes na reunião e também os representantes de turma para ouvir a 
opinião dos mesmos em relação a mudança no pagamento das cópias. 
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Eglalciane sugere retirar a impressora da rede pois muitos professores estão 
mandando um número alto de folhas para imprimir e depois não vão buscar. 
Todos concordam, e fica decidido que será criada a pasta reprografia em 

“polvo” sendo que o servidor deve anexar os arquivos que desejar imprimir 

nesta pasta e com a guia de requisição de cópia, devidamente preenchida,  
fazer a solicitação de impressão ao atendente da Reprografia. Não tendo mais 
nada a tratar,eu, Sara Coelho Gregório Dias, lavrei a presente ata que será 
encaminhada a todos os presentes para leitura e aprovação. 

 

 

 

 

 

1-Ana Lúcia Saraiva Thebas_________________________________________ 

2-Anderson Dias de Oliveira_________________________________________ 

3-Eglalciane de Lyrio Tongo_________________________________________ 

4-Élika Capucho Delazari___________________________________________ 

5-Emerson Atílio Birchler___________________________________________ 

6-Érica Giles Bragança_____________________________________________ 

7-Gisellly Ferreira Martins__________________________________________ 

08-José Geraldo das Neves Orlandi___________________________________ 

09-Leonardo Azevedo Scárdua______________________________________ 

10-Luiz Alberto Pinto_______________________________________________ 

11-Mateus Conrad Barcellos da Costa_________________________________ 

12-Melissa Rodrigues Sathler________________________________________ 

13-Wagner Kirmse Caldas__________________________________________ 

14-Wesley Correa da Costa _________________________________________ 

15-Sebastião Alves Carneiro________________________________________ 
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