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No dia dez de novembro de dois mil e quinze reuniu-se o Conselho de Gestão do 

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

NEVES ORLANDI com a presença dos seguintes membros: O Diretor de Ensino, 

WAGNER TEIXEIRA DA COSTA; A Diretora de Pesquisa e Extensão KARIN 

SATIE KOMATI, 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 de 

Sistema de Informação CELIO PROLICIANO MAIOLI, a Coordenadora de 

Execução Financeira e Orçamentária VERA PINHEIRO MATTOS, 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 SCHULZ BASTOS, Representando o setor de Protocolo, VALÉRIA 

SCHMILDT NASCIMENTO, a Coordenadora de Registros Acadêmicos, ANA 

LÚCIA SARAIVA THEBAS, a Coordenadora de Comunicação Social, 

EGLALCIANE LYRIO TONGO, a Coordenadora pedagógica, LYDIA MÁRCIA 

BRAGA BAZET, o Coordenador de Extensão EMMANUEL MARQUES SILVA; o 

coordenador de Pesquisa GILMAR LUIZ VASSOLER, o coordenador do curso de 

Mestrado em Engenharia de Controle e Automação, FLÁVIO GARCIA PEREIRA, 

O Coordenador Geral de Administração, ROBERTO INHANCE a Coordenadora de 

Contratos, DENNIA LUCIA GOLDNER SCHROCK; O Coordenador do curso de 

Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, JEFFERSON RIBEIRO 

LIMA,  a Coordenadora de Apoio ao Ensino, MARA SIMONE DE SOUSA COSTA 



GUELLNER, O Coordenador de Integração Empresa Escola, PASQUAL RUPH 

JUNIOR, a Coordenadora de Obras, Manutenção e Serviços auxiliares, KELLY 

PECINALLI DIAS, o Coordenador de Patrimônio, WESLEY CORREA COSTA, 

representando o setor de saúde, MICHELY NASCIMENTO, a Coordenadora da 

Biblioteca, ROGÉRIA GOMES BELCHIOR e DIEGO DE DEUS BAZÍLIO, 

representando o novo setor a ser criado, para manutenção de equipamentos de 

informática e automação. José Geraldo inicia a reunião dizendo que em atenção 

ao movimento grevista não houve reunião do Conselho de Gestão no período de 

paralisação. Apresenta o professor Gilmar Luiz Vassoler como o Coordenador de 

Pesquisa e o professor Marcos Simão Guimarães como Coordenador Adjunto do 

Pronatec. Diz ainda que o professor Eduardo Max Amaro Amaral será o 

coordenador do novo curso técnico de Manutenção e Suporte em Informática. 

1. Apresentação do relatório 2014 do NIS. Emmanuel apresenta o relatório e diz 

que o mesmo é uma forma de prestar contas à comunidade. Apresenta as 

empresas incubadas Intechno e Zaruc, e a receita anual revertida para o campus 

na base de 27 mil reais. 2. Edital de Pré-incubação e Incubação. Emmanuel 

explica o que é a pré incubação. Diz que é como se fosse um curso para treinar o 

interessado e serve como uma triagem. Diz ainda que são oito vagas para pessoa 

física no Edital de Pré Incubação e duas vagas para pessoa jurídica no Edital de 

Incubação. 3. Investimento em Segurança Patrimonial no Campus Serra. 

Aliomar fala da quantia de 100 mil reais disponibilizada para segurança que foi 

investida em controle de acesso, alarme e câmeras de vídeo monitoramento. Diz 

que o primeiro levantamento que foi feito, o valor com segurança chegou em torno 

de 250 mil reais, assim foi necessário definir prioridades. Fala das ações que 

serão realizadas para melhoria na segurança. Uma delas será colocar tag nos 

carros para a cancela abrir automaticamente. Diz também que será feita uma 

mudança no ponto de ônibus, para maior controle e segurança. Fala das 

reclamações recebidas devido ao estacionamento escuro e que a ideia é colocar 

um porteiro na guarita e realocar um vigilante para o estacionamento, mas falta 

verba. Roberto fala que uma das metas do governo é fazer um reajuste nos 

contratos para contenção de gastos. Diz ainda que é necessário fechar as laterais 

do bloco 9 para um controle efetivo. 



4. Proposta de reestruturação das salas administrativas. Wagner diz que 

juntamente com Roberto, preparou uma proposta de redistribuição das salas 

administrativas e que o layout será enviado a todos por e-mail  para sugestões. 5. 

Informe NAC. Karin diz que está trabalhando em cima da orientação normativa 

para enviar toda documentação relativa ao NAC. 6. Nova oferta de cursos 

Pronatec. Marcos Guimarães, Coordenador Adjunto do Pronatec no Campus, diz 

que a seleção dos cursos foi feita pelo governo. Diz que foi autorizada a oferta dos 

cursos em setembro, mas que o recurso veio novembro. Diz que as aulas vão 

começar em dezembro com pausa em janeiro e retorno em fevereiro. Diz ainda 

que nesse edital são dez cursos, alguns com aulas aos sábados. Dois cursos são 

para o público interno, preferencialmente para servidor. Fala que os servidores 

que forem trabalhar no Pronatec devem trabalhar fora do seu horário de trabalho. 

Diz ainda que o TCU tem auditado o Pronatec, mas que não houve nenhum 

problema com o campus Serra. 7. Calendário Acadêmico 2016. Wagner diz que 

o calendário está sendo finalizado, diz que a festa cultural está incluída e que se 

alguém quiser incluir alguma data de evento é para se manifestar. Diz que o 

calendário falta ser homologado pela Reitoria. 8. Novo Organograma e 

Regimento Interno. José Geraldo diz que está consolidado, as atribuições foram 

enviadas para Prodi para serem padronizadas. Subdivisões entre os setores 

podem ser feitas internamente. Diz que após conversas, houve uma decisão de 

unificar a CST com a CTI e que as demandas serão distribuídas internamente e 

para as solicitações nada mudaria. Daniel questiona sobre, José Geraldo diz que 

vai deixar para decidir na próxima reunião após reunião com os coordenadores de 

curso. Anderson diz da proposta enviada pela TI sobre a estrutura da TI. 9. 

Cursos Técnicos Integrados. Wagner diz que os cursos integrados de 

automação e Informática serão implantados 2017/1. Fala que os projetos dos 

cursos serão enviados até março para os devidos trâmites na Reitoria. 10. Novo 

cálculo RAP (Relação aluno/ professor). José Geraldo diz que foi criado um 

cálculo padronizado pela Setec/MEC, através de portaria ministerial. Apresenta a 

tabela com a relação Aluno/professor do campus. O RAP do campus hoje é de 

14,9. Diz que ações, como a implementação dos cursos técnicos integrados, vão 

ajudar a reverter a queda do RAP, com a vinda de novos docentes. Devido ao 



tempo, José Geraldo decidiu transferir os demais pontos de pauta para a próxima 

reunião do conselho que será agendada para o início de dezembro. 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. 


