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No dia vinte e sete de agosto 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, 

WAGNER TEIXEIRA DA COSTA; 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, LUCIANA SCHUNK, O 

Coordenador da Coordenadoria de Controle e Almoxarifado, NILTON 

RODRIGUES DE SIQUEIRA, o Coordenador de Tecnologia da Informação, 

ANDERSON DIAS DE OLIVEIRA, representando a Coordenadora de 

Desenvolvimento de Pessoas, ARACELI SHULZ BASTOS, a Coordenadora de 

Comunicação Social, JUCIELI ALVES DA COSTA, a Coordenadora pedagógica, 

LYDIA MÁRCIA BRAGA BAZET, o Coordenador de Extensão EMMANUEL 

MARQUES SILVA; a Coordenadora de Contratos, DENNIA LUCIA GOLDNER 

SCHROCK; a Coordenadora de Contabilidade, GUELINDA SHULZ 

NASCIMENTO, O Coordenador do curso de Tecnólogo em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas, JEFFERSON RIBEIRO LIMA, a Coordenadora de 

Registros Acadêmicos, ANA LÚCIA SARAIVA THEBAS, a Coordenadora de Apoio 

ao Ensino, MARA SIMONE DE SOUSA COSTA GUELLNER, O Coordenador de 



Integração Empresa Escola, WALACE A. C. NASCIMENTO, o Diretor de 

administração, EMERSON ATILIO BIRCHLER, o Coordenador de Pesquisa, 

FLÁVIO GARCIA PEREIRA, o Coordenador de Obras, Manutenção e Serviços 

auxiliares, ROBERTO INHANCE, o Coordenador de Patrimônio, WESLEY 

CORREA COSTA, representando o setor de Assistência Estudantil, CIBELLE 

ZANFORLIN CESCONETTO TORESANI, representando o setor de saúde, LUCIA 

ALMEIDA COELHO e representando a Coordenadora da Biblioteca, PAULA 

MARIANI TAQUETE RODRIGUES. 

 

 

 

 
 

 

A reunião iniciou-se com o primeiro ponto da pauta. 1. Composição do 

Conselho de Gestão. José Geraldo, apresenta o Regimento Interno do 

Conselho de Gestão do Campus e fala das necessidades de sua atualização. 

Sugere que todos os setores sejam representados no mesmo. 2. Calendário 

Acadêmico 2014/2 (pós-greve). Diz que houve uma comissão para formular o 

novo calendário acadêmico e que o mesmo já foi aprovado pela reitoria sendo 

que as aulas começarão no dia 13 de outubro de 2014. Lydia diz que pensa 

em fazer algum tipo de programação com os professores antes do início das 

aulas, mas que precisa  conversar com os coordenadores ainda. Daniel diz da 

criação de livros ....3. 3. Mudança de Layout de Salas. José Geraldo 

apresenta a proposta de redistribuição de salas de alguns setores 

administrativos. Fala que a servidora Érica, apresenta um problema auditivo e 

com a construção do Bloco nove precisa alterar a sala da assistência 

estudantil, uma vez que a mesma fica próxima ao canteiro de obras. Diz que 

hoje temos duas salas de reunião no campus. Sugere transferir a sala de 

reunião em uso para a incubadora e o setor de Assistência Estudantil na sala 

de reunião. Todos concordam. Bloco 09 - Maquete Eletrônica. Apresenta o 

Bloco nove em uma maquete eletrônica, e diz que o  Projeto foi  realizado pelo 

professor Moises Omena com alunos da informática. Expansão Acadêmica 

dos Cursos Técnicos. Fala da importância de aumentar a oferta dos cursos 



técnicos. Diz que em reunião em Brasília falou-se muito sobre expansão. 

Leandro diz que as atividades de estudos das Comissões de criação de um já 

acabaram e que agora estão na fase final... Curso técnico via EAD. José 

Geraldo fala que já deve nomear um coordenador para um curso técnico ead 

que trabalhará junto com o coordenador Jefferson Lima. Cassius diz que estão 

em análise para escolher um curso dentro do eixo tecnológico qual será o 

curso, talvez mecatrônica. José Geraldo fala que o Campus não tem integrado 

e diz da pressão recebida para ofertar curso integrado. Diz que foi autorizado a 

construção do campus society. Expansão Acadêmica da Pós-Graduação. 

Fala do mestrado profissional em Engenharia de Controle e Automação. Esse 

mestrado vai trabalhar a pesquisa aplicada gerando produção científica. O 

projeto aguarda a aprovação da CAPES. Fala também da pós em Latu Sensu 

em Redes de Computadores. Leandro diz que o projeto já está pronto. 

Pronatec. José Geraldo fala da necessidade de aumento dos cursos Pronatec 

com a Prefeitura Municipal da Serra. Diz que a demanda esta muito alta e que 

o edital será aberto para além do Ifes. Informes. Fala dos dois projetos que a 

deputada Rose de Freitas encaminhou para Brasília. CVT e expansão do bloco 

08. Diz que os projetos foram cadastrados no SIMEC está semana e que o 

Termo de Cooperação será encaminhado para a deputada ao ministro. 

Centro de Treinamento em Construção Civil. José Geraldo diz que a 

construtora Morar e Manzine procurou o Ifes para propor um centro de 

treinamento que será construído pela construtora. Em contrapartida, o Ifes 

oferecerá cursos pronatec. Diz que o projeto será discutido depois por uma 

comissão para definir onde será construído. 

 

 

 

 

 



 

 


