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No dia vinte e cinco de fevereiro 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; Representando a Coordenadora da Biblioteca, PAULA 

MARIANI TAQUETE; O Coordenador do Curso de Tecnologia em Análise e 

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

Coordenadora de Execução Financeira e Orçamentária VERA PINHEIRO 

MATTOS, o Coordenador de Licitações e Compras, WAGNER POLTRONIERE 

ENTRINGER, O Coordenador de Materiais e Patrimônio WESLEY CORREA 

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

RODRIGUES DE SIQUEIRA, representando o Coordenador de Obras e 

Manutenção, KELLY PECINALLI DIAS, o Coordenador de Tecnologia da 

Informação, ANDERSON DIAS DE OLIVEIRA,representando a Coordenadora de 

Desenvolvimento de Pessoas, ARACELI SCHULZ BASTOS, a Coordenadora de 

Comunicação Social, JUCIELI ALVES DA COSTA, a Coordenadora de Registros 

Acadêmicos, ANA LÚCIA SARAIVA THEBAS, representando a Coordenadora 

Pedagógica, CLÁUDIA RIBEIRO M. SILVA, o Coordenador substituto da 

Coordenadoria de Extensão EMMANUEL MARQUES SILVA e o professor 

convidado DANIEL CRUZ CAVALIERI.  

 



1. Planejamento Estratégico do Campus Serra. José Geraldo inicia a reunião 

falando da necessidade de um  Planejamento Estratégico para o Campus. Fala da 

importância do campus em  aderir a um dos Programas de governo como 

Mulheres Mil, Pronatec FIC e Técnico.  Apresenta gráficos com dados de 

matrículas e número de alunos desde o ano de 2001. Percebe-se que houve uma 

diminuição no número de alunos e um aumento no número de docentes. Emerson 

diz que a queda no número de alunos impacta diretamente no custeio do campus. 

Diz ainda, que vai criar um grupo de estudos para rever os contratos do Campus 

com o intuito de reduzir os custos.  

2. Bloco 9. José Geraldo diz que já se reuniu com o engenheiro da  empresa 

vencedora da licitação e que ficou acordado, que o canteiro de obras será 

montado após o feriado de carnaval. 

3. Bloco 8. José Geraldo diz que o CEAD deve liberar o espaço físico 

provavelmente a partir de julho deste ano. Fala das demandas existentes e da 

cessão de parte do bloco 08 para o Pólo de Inovação Tecnológica da reitoria. 

4. Cursos de Pós - Graduação. Karin fala da vontade de abrir um Mestrado 

profissional. Fala da importância da verticalização do ensino. Diz também que foi 

criada uma comissão para estudos de implantação do mestrado e que se o Projeto 

for aprovado, o curso deve iniciar em 2015. José Geraldo fala que o Campus 

possui vinte cinco por cento de professores doutores e que o mestrado será uma 

contrapartida para a sociedade. Diz também que o Projeto envolverá as duas 

áreas: Automação e Informática. A infra-estrutura do curso será no bloco 08. 

5. Núcleo de Artes e Cultura - NAC - Karin diz que esse Núcleo é uma proposta 

da professora Aurélia, jucieli, Cyntia e Alessandra e que é um projeto de extensão 

discutido dentro do núcleo incubador. O intuito do Projeto é ajudar o Campus a 

fazer eventos e fomentar empresas na área de economia criativa. O projeto ficará 

18 meses no núcleo incubador. Felipe diz que uma das vantagens do projeto é o 

de envolver os alunos com o campus. O Projeto foi aprovado por todos. 

5. Regimento Interno. José Geraldo fala da necessidade de retomar o regimento 

que foi iniciado no ano passado. Apresenta uma atualização do cronograma e diz 

que a previsão de entrega do Regimento será até julho deste ano. 



6. Informes: José Geraldo fala da distribuição das 04 Funções gratificadas -  FGS 

após criação da Função de Coordenador de Curso - FCC. Diz que a reitoria 

decidiu que cada Campus ficaria com no máximo 08 FG 2. Foi decido entre os 

diretores que 01 FG 2 iria para o setor Financeiro, outra para o setor de Contratos 

e a outra para a Coordenação de Pesquisa. José Geraldo diz que, como o 

Campus não pode ficar com as 04 FG-2, ele decidiu não devolver as 02 FG-4. Diz 

que gostaria de atribuir uma FG-4 para os setor de Protocolo e arquivo e outra FG- 

4 para o setor de Contabilidade. Os presentes concordam. Após, fala da troca de 

salas entre a Coordenadoria de Desenvolvimentos de Pessoas e o Setor de 

Saúde. Wagner fala da necessidade de pensar em um bloco administrativo no 

futuro. 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.  

 

 

 

 

 

 


