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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CONSELHO DE GESTÃO – CAMPUS SERRA 

 

 
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE GESTÃO DO  

INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO – CAMPUS SERRA 
 

27 de agosto de 2013 

 

No dia vinte e sete de agosto 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: 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 Extensão KARIN 

SATIE KOMATI; O Diretor de Ensino FELIPE NASCIMENTO MARTINS; O 

Coordenador em exercício da Coordenação de Extensão, MAXWELL EDUARDO 

MONTEIRO; O Coordenador dos cursos superiores de Informática, CELIO 

PROLICIANO MAIOLI; A Coordenadora de Apoio ao Ensino, MARA SIMONE DE 

SOUSA COSTA GUELLNER; A Coordenadora da Biblioteca, ROGÉRIA GOMES 

BELCHIOR; O Coordenador do curso de Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas à distância, JEFFERSON RIBEIRO DE LIMA ; a 

Coordenadora do curso de Pós graduação em Informática na Educação ISAURA 

ALCINA MARTINS NOBRE; O Coordenador de Materiais e Patrimônio, WESLEY 

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

NILTON RODRIGUES DE SIQUEIRA; A Coordenadora Pedagógica, MARIA DA 

PENHA TRESENA; O Coordenador de Obras e Manutenção ROBERTO 

INHANCE; A Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas MELISSA 

RODRIGUES SATHLER; O Coordenador de Licitações e Compras WAGNER 

POLTRONIERE ENTRINGER; A Coordenadora de Comunicação Social MILA 

MAGNAGO FERREIRA; A Coordenadora em Exercício do Registro Acadêmico 

MARIA DE LOURDES SIMONELI DANIEL e a servidora MICHELY 
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NASCIMENTO. José Geraldo dá início à reunião com o primeiro ponto de pauta: 

Criação da Comissão do Campus Serra para o Planejamento Estratégico e o 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) de 2014-2018. Fala da 

importância da criação do PDI que vence em 2013. Diz que está sendo contratado 

uma empresa para construção do Planejamento estratégico do Instituto. Diz que 

cada campus vai fazer o seu Planejamento Estratégico dando subsídio para o 

Planejamento Estratégico do Instituto. Diz ainda que a Previsão de término de 

construção do Planejamento Estratégico é em dezembro 2013. Cada Campus terá 

uma comissão para construção do Planejamento Estratégico composta por dez 

servidores que passarão por um treinamento de 16 horas. José Geraldo diz que 

em reunião com os diretores gerais ficou definido que a comissão será composta 

pelo diretor geral, e os diretores de ensino, pesquisa e Administração, e que o 

critério de escolha para os demais membros será definido pelo Conselho de 

Gestão. Apresenta os documentos que irão subsidiar a construção do 

Planejamento Estratégico. Diz que será criado uma equipe multidisciplinar para 

criar o PPI. Após discussões fica decidido que a comissão do Planejamento 

Estratégico será composta por 02 alunos, 01 Coordenador de curso e 03 técnicos 

Administrativos sendo um da área de ensino. O presidente da comissão será 

escolhido pelo Conselho. 

 

 Cronograma de Elaboração do Regimento Interno. José Geraldo fala da 

portaria do regimento interno e da necessidade de substituição da Geruza 

(membro da comissão do Regimento Interno) que entrou de licença maternidade. 

Fala do prazo para apresentação do organograma. Apresenta um cronograma 

com prazos para entrega dos dados que irão compor o regimento interno 

conforme segue: Apresentação do organograma para a comunidade interna até 

04/10; Entrega das atribuições de cada setor até 15/10; Formatação do 

documento e envio para a comunidade interna até 25/10; Consulta à comunidade 

(sugestões via e-mail) até dia 08/11; Assembleia para avaliar o Regimento Interno 

pós consulta à comunidade  dia 12/11; Regimento Interno – versão final - 

divulgação até dia 14/11; Abertura do processo e encaminhar a Prodi - Conselho 

Superior 18/11. 
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 Apresentação do documento de Afastamento dos Técnicos Administrativos. 

José Geraldo apresenta o documento enviado pelos Técnicos Administrativos em 

Educação. Melissa disse que faz parte de uma comissão da reitoria que está 

tratando do assunto. José Geraldo diz que vai enviar o documento por e-mail para 

todos. 

 

 Informes: Bloco 9, CVT, Orçamento de Diárias e Passagens. José Geraldo 

fala que foi conseguido 600 mil para iniciar o bloco nove. Diz que a empreiteira 

alega que com a valorização do dólar o sistema de ar condicionado ficou muito 

caro. O Bloco nove está parado porque a empreiteira não quer pegar a obra. 

Sobre o CVT disse  que a  documentação foi entregue e que agora aguarda a 

aprovação do Ministério de Ciência e Tecnologia. Sobre o orçamento de diárias e 

passagens, disse que o governo liberou mais 18 mil para o ano em exercício 

aumentando o percentual. Após, passa a palavra para Karin que fala da 

necessidade de criação de uma Coordenação de pesquisa. Diz que não há FG 

nem redução de carga horária, mas que procura um professor que aceite. Isaura 

acha que deve haver redução de carga horária. José Geraldo fala que com as 04 

Funções de Coordenador de curso, sobrará 04 FGS que serão devolvidas para 

redistribuição pela reitoria. 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. 


