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No dia dez de junho de dois mil e quatorze 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:  a Diretora de 

Pesquisa e Extensão KARIN SATIE KOMATI, o Diretor de Ensino, FELIPE 

NASCIMENTO MARTINS, o Diretor de Administração, EMERSON ATILIO 

BIRCLHER, o Coordenador dos cursos superiores de Informática, CELIO 

PROLICIANO MAIOLI, o Coordenador do curso de Engenharia de Controle e 

Automação, DANIEL CRUZ CAVALIERI, o Coordenador do curso Técnico de 

Informática, LEANDRO COLOMBI RESENDO, o Coordenador do curso Técnico 

de Automação Industrial, CASSIUS ZANETTI RESENDE; a Coordenadora de 

Execução Financeira e Orçamentária, VERA PINHEIRO MATTOS, a 

Coordenadora de Licitações e Compras, LORENA DE OLIVEIRA C. VENTURA; O 

Coordenador da Coordenadoria de Controle e Almoxarifado; NILTON 

RODRIGUES DE SIQUEIRA, o Coordenador de Tecnologia da Informação, 

ANDERSON DIAS DE OLIVEIRA, a Coordenadora de Desenvolvimento de 

Pessoas, MELISSA RODRIGUES SATLHER, a Coordenadora de Comunicação 

Social, JUCIELI ALVES DA COSTA, a Coordenadora Pedagógica, MARIA DA 

PENHA TRESENA SILVA, o Coordenador da Coordenadoria de Extensão, 

EMMANUEL MARQUES SILVA, a Coordenadora de Protocolo e Arquivo, DENNIA 

LUCIA GOLDNER SCHROCK, a Coordenadora de Contabilidade, GUELINDA 

SHULZ NASCIMENTO; A Coordenadora do Pronatec ELIZANGELA CAMPOS DA 

ROSA BROETTO; A Coordenadora de Desenvolvimento de Pessoas MELISSA 



RODRIGUES SATHLER e a Coordenadora de Apoio ao Ensino MARA SIMONE 

DE SOUSA COSTA GUELLNER. 

 

 

1. Apresentação dos novos membros do Conselho. José Geraldo inicia 

a reunião fazendo apresentação dos novos coordenadores que farão parte do 

Conselho de Gestão: Dennia, Guelinda, Luciana, Flávio Garcia, Elizangela, 

Emmanuel e Lorena. 

 

2. Rateio das Diárias e Passagens. José Geraldo apresenta a tabela de 

distribuição de passagens e Diárias do ano de 2013. Felipe sugere pensar para o 

ano que vem criar critérios para liberação de recursos e analisar os percentuais. 

Fica aprovada a tabela de distribuição de passagens e diárias para o ano de 2014 

com os seguintes percentuais: Diretoria Geral 10%; Diretoria de Administração 

20%; Diretoria de Ensino 15%; Diretoria de Pesquisa e Extensão 10%; 

Coordenadoria de Automação Industrial 20%; Coordenadoria de Informática 20%; 

Educação a Distância 5%. 

 

3. PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional) do Campus Serra. José 

Geraldo apresenta o PDI do Campus e diz que o mesmo foi elaborado por uma 

comissão por meio de um estudo criterioso. Apresenta uma tabela com uma 

síntese do PDI para conhecimento da comunidade. Diz que esse documento será 

encaminhado para a reitoria para compilação. Fala da criação em 2015 de dois 

novos cursos na área de informática. Leandro diz que um pode ser à distância e 

outro presencial. Diz ainda que a comissão criada para este fim, ainda não  definiu 

quais cursos serão criados. José Geraldo fala da possibilidade de uma segunda 

graduação na área de informática, mas ainda não tem nada definido. Diz também 

da especialização em redes de computadores com previsão de início para 2015. 

Em seguida passa a palavra para Flávio Garcia falar sobre o mestrado 

profissional. Flávio diz que a proposta do mestrado profissional foi enviada à 

CAPES na terça-feira e que aguarda a aprovação do mesmo. Se aprovado, o 

mestrado terá início em 2015/1. José Geraldo diz que o grupo foi em várias 



empresas apresentar o Projeto, sendo bem aceito por todos. Diz que se aprovado, 

vai ser o primeiro mestrado profissional da Serra. Diz ainda que a longo prazo terá 

um mestrado profissional de informática com previsão para 2018/1.  

 

4.  Bloco 9. José Geraldo fala da construção e da previsão de término para abril 

de 2015. Diz que a previsão de gastos é de um milhão e meio este ano sendo que 

o total geral da obra é de três milhões e meio. 

 
 

5. Regimento Interno. Diz dos entraves para o término do regimento como 

Planejamento estratégico, PDI e normatização de siglas. 

 

6. Informes. Emerson fala da importância de deixar os processos de solicitações 

de compra prontos para quando o governo enviar orçamento ter prazo para 

empenhá-los. Solicita ainda a compreensão de todos devido a remoção de 

servidores e de algumas modificações nos setores administrativos. José Geraldo 

fala que fez contato com a deputada Rose de Freitas com a intenção de solicitar 

verba para a construção do projeto arquitetônico do Teatro do Campus Serra. 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.  

 

 

 

 

 


