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No dia dezessete de novembro de dois mil e onze reuniu-se o Conselho de 

Gestão do Campus Serra, sob a presidência do Diretor - Geral ADEMAR MANOEL 

STANGE, com a presença do Diretor-adjunto, SEBASTIÃO ALVES CARNEIRO; o 

Gerente de Gestão Educacional, JOSÉ GERALDO DAS NEVES ORLANDI; o 

Gerente de Administração Geral, EMERSON ATÍLIO BIRCHLER; Representando 

a Subgerente de Gestão Educacional, RENATA IMACULADA DE OLIVEIRA; a 

Coordenadora de Registros Acadêmicos, ANA LÚCIA SARAIVA THEBAS; a 

Coordenadora da Coordenadoria de Comunicação Social, EGLALCIANE DE 

LYRIO TONGO; representando a Coordenadora de Apoio ao Educando, CYNTIA 

KRUGUER KININO; o Coordenador do curso de Automação Industrial, 

LEONARDO AZEVEDO SCARDUA; o Coordenador do curso de Engenharia de 

Controle e Automação, LUIZ ALBERTO PINTO; a Coordenadora de Apoio ao 

Ensino, MARA SIMONE DE SOUZA GUELLNER; o Coordenador dos cursos 

Superiores de Informática, HILÁRIO SEIBEL JUNIOR;o Coordenador  de Materiais 

e Patrimônio,WESLEY CORREA COSTA; a Coordenadora da Biblioteca, 

ROGÉRIA GOMES BELCHIOR; a representante discente VIVIANE OLIVEIRA 

AGUIAR. 1.Informes - Ademar inicia a reunião dando boas vindas à representante 

discente dos cursos técnicos Viviane Oliveira, suplente do aluno Vítor, que deixou 

de ser membro do Conselho de Gestão por ter terminado o seu curso. Em 

seguida, passa a dar alguns informes. Diz que serão feitos alguns ajustes na 

composição do Conselho de Gestão, conforme o regimento. Luiz Alberto solicita 



incluir dentro dos informes gerais como ponto de pauta a criação do conselho de 

ética discente e docente. 

 2. Aprovação da proposta do novo calendário acadêmico – Ademar fala que 

foi criado uma comissão composta por representantes dos diversos segmentos da 

comunidade escolar para elaboração da proposta do novo calendário acadêmico. 

Diz que a proposta foi encaminhada aos coordenadores de cursos para divulgação 

entre os professores. José Geraldo demonstra como ficou a proposta dos 

calendários para os cursos de graduação e técnico sendo as duas propostas 

aprovadas pelos presentes. 

3. Política de Assistência estudantil. Cyntia fala da proposta de fazer um projeto 

cultural voltado para os alunos e a comunidade escolar, projeto que estaria dentro 

das ações da política de assistência estudantil. Tannure fala que é preciso 

envolver mais os alunos nessas atividades. Viviane sugere passar nas salas de 

aula e pedir sugestões aos alunos. Após algumas discussões fica decidido criar 

uma comissão para discussão e elaboração do projeto. 

4. Comissão de ética discente e docente. Luiz fala da necessidade de criar no 

Campus Serra uma Comissão de ética Discente e docente. Diz que hoje, o 

pedagogo e os coordenadores é que tem feito a função de mediar as situações 

que acontecem. Ademar diz que é favorável à criação e fala que vai levar esse 

assunto como ponto de pauta para a próxima reunião dos diretores – gerais. Não 

tendo mais nada a tratar, encerra-se a reunião. Eu, Sara Coelho Gregório Dias, 

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