
 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CONSELHO DE GESTÃO – CAMPUS SERRA 

 

 
ATA DO CONSELHO DE GESTÃO DO IFES  

INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO – CAMPUS SERRA 

 
02 de abril de 2013 

 

No dia dois de abril de dois mil e treze reuniu-se o Conselho de Gestão do 

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

DAS NEVES ORLANDI com a presença dos seguintes membros: Representando 

a Subgerente de Gestão Educacional, CAROLINE MAGEVSKY;  O Coordenador 

do curso Técnico de Automação Industrial, MARCO ANTÔNIO DE SOUZA LEITE 

CUADROS; O Coordenador do curso de Engenharia de Controle e Automação, 

LUIZ ALBERTO PINTO; A Diretora de Pesquisa e Pós - Graduação KARIN SATIE 

KOMATI; Representando a Coordenadora de Apoio ao Ensino, GISELLY 

FERREIRA MARTINS; O Coordenador do Curso Técnico de Informática, 

EDUARDO MAX AMARO AMARAL; O Coordenador dos cursos superiores de 

Informática CELIO PROLICIANO MAIOLI; a Coordenadora da Biblioteca, 

ROGÉRIA GOMES BELCHIOR; O Coordenador do curso de Tecnologia em 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas à distância, JOSÉ INÁCIO SERAFINI; A 

Coordenadora do curso de Pós – Graduação em Informática na Educação 

ISAURA ALCINA MARTINS NOBRE;  Representando a Coordenadora de 

Execução Financeira e Orçamentária; VERA PINHEIRO MATTOS; O Coordenador 

de Licitações e Compras, WAGNER POLTRONIERE ENTRINGER;  A 

Coordenadora de Desenvolvimento de Pessoas MELISSA RODRIGUES 

SATHLER; O Coordenador de Materiais e Patrimônio, WESLEY CORREA 

COSTA; O Coordenador da Coordenadoria de Controle e Almoxarifado, NILTON 

RODRIGUES DE SIQUEIRA; O Coordenador de Obras e Manutenção ROBERTO 

INHANCE. 1.  Informes. José Geraldo inicia a reunião apresentando os novos 

membros da sua equipe de gestão: A Diretora de Pesquisa e Pós – Graduação 



Karin Satie Komati e o Diretor de Ensino Felipe Nascimento Martins que não pode 

comparecer à reunião. Em seguida, apresenta a proposta de reestruturação das 

salas administrativas. Após discussões, não houve consenso entre os membros 

sobre a reorganização do espaço, ficando pendente a questão para a próxima 

reunião do Conselho de Gestão. 2. Afastamento dos Técnicos Administrativos. 

Decide-se pelo afastamento da servidora Eglalciane para mestrado ficando a 

servidora Mila como sua substituta na Coordenadoria de Comunicação Social. 

Fica acordado também, que esse é o último afastamento de Técnicos 

Administrativos antes do regulamento interno para capacitação dos mesmos ficar 

pronto. Rogéria diz que ficou decido em reunião com os técnicos não incluir a 

participação docente nos estudos de criação do regulamento para afastamento 

dos Técnicos. Célio diz que o objetivo da participação docente é a aproximação 

com os técnicos. Marco Antônio diz que na ultima reunião o conselho ficou 

definido a participação de um professor. Acha que o conselho é quem deve 

decidir. Isaura diz que deve haver mais trabalho e cooperação entre os técnicos e 

docentes. Cyntia propõe que todas as comissões possam ser mistas. Após ampla 

discussão sobre o assunto, decide-se criar a comissão apenas com os técnicos 

sendo que o professor poderá participar de forma consultiva. 3. Regimento 

Interno. José Geraldo fala da necessidade de criação do Regimento Interno do 

Campus. Apresenta um documento trabalhado pelos diretores gerais para servir 

de referência para a criação do Regimento Interno do Campus Serra. Diz que 

existem três modelos disponíveis: Do Campus Colatina, Alegre e Vila Velha e 

apresenta o modelo do Campus Vila Velha.  Fala que agora é necessário criar 

comissões para trabalhar o Regimento Interno num prazo de sessenta dias. Após 

cada comissão apresentar os seus trabalhos, o documento será compilado e 

levado à comunidade para apreciação. Emerson fica responsável por definir os 

membros da comissão administrativa, Karin e Felipe responsáveis pela comissão 

da área de ensino. 4. Nova composição do Conselho de Gestão. José Geraldo 

apresenta o documento formulado pela comissão que foi criada para estudar a 

nova composição do Conselho para apreciação. Wagner acha que não deve 

mudar a composição do conselho, mas formatar os assuntos a serem discutidos. 

Luiz sugere a inclusão de um representante da comunidade externa. Luiz e Célio 



apoiam o novo modelo. Após discussões, fica decidido amadurecer melhor a ideia 

para a próxima reunião do Conselho. 5. Comitê Gestor do Núcleo Incubador. 

Karin apresenta os membros do Comitê Gestor. Fala da criação da Coordenadoria 

de Extensão e da possibilidade de passar a Função Gratificada do ex  

Coordenador Adjunto de Pesquisa para  essa coordenação. Todos concordam. 6. 

Distribuição de Diárias e Passagens. José Geraldo, diz que o orçamento desse 

ano ainda não saiu, porém apresenta a planilha de distribuição do ano passado 

para apreciação. Após discussões sobre a distribuição dos percentuais define-se 

os seguintes valores a serem distribuídos conforme segue: Diretoria Geral: 10%; 

Diretoria de Administração 20%; Diretoria de Ensino 15%; Diretoria de Pesquisa e 

Extensão 10%; Coordenadoria de Automação Industrial 20%; Coord. Informática 

20%; Educação a Distância 5%. Não tendo mais nada a tratar, José Geraldo 

encerra a reunião, sugerindo que a próxima seja marcada para o próximo mês. 

Eu, Sara Coelho Gregório Dias, lavrei a presente ata, que será submetida à 

aprovação de todos os presentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 


