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No dia onze de outubro de dois mil e dezesseis 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

Pesquisa, Pós - Graduação e Extensão GILMAR LUIZ VASSOLER, O Diretor de

Ensino,  WAGNER  TEIXEIRA  DA  COSTA;  O  Diretor  de  Administração  e

Planejamento,  EMERSON  ATÍLIO  BIRCHLER,  O  Coordenador  do  curso  de

Engenharia  de  Controle  e  Automação,  LEONARDO  AZEVEDO  SCARDUA;  O

Coordenador do curso técnico de Automação Industrial GIOVANI ZANETTI NETO;

O Coordenador  do  curso  de Manutenção e  Suporte  a  Informática,  EDUARDO

MAX AMARO AMARAL;  O Coordenador  do  curso  de  Sistemas de Informação

CELIO PROLICIANO MAIOLI,  O Coordenador da Coordenadoria de Controle e

Almoxarifado,  NILTON RODRIGUES DE SIQUEIRA,  a Coordenadora  Geral  de

Gestão  de  Pessoas,  MELISSA RODRIGUES  SATHLER,  a  Coordenadora  de

Contratos, DENNIA LÚCIA GOLDNER SCHROCK, o Coordenador de Extensão

EMMANUEL MARQUES  SILVA,  a  Coordenadora  de  Relações  Institucionais  e

Extensão  Comunitária,  VALERIA SCHMILDT  NASCIMENTO. Representando  o

setor  de  Atendimento  Multidisciplinar,  CYNTIA  KRUGER  QUININO,  CIBELLE

CESCONETTO TORESANI e MICHELY NASCIMENTO o Coordenador do curso

de  Mestrado  Profissional  em  Engenharia  de  Controle  e  Automação,  FLÁVIO



GARCIA  PEREIRA,  O  Coordenador  Geral  de  Administração,  ROBERTO

INHANCE;  A  Coordenadora  de  Contabilidade,  GUELINDA  SCHULZ

NASCIMENTO,  o  Coordenador  do  curso  de  Tecnologia  em  Análise  e

Desenvolvimento de Sistemas, JEFFERSON RIBEIRO LIMA; A Coordenadora de

Pesquisa,  KARIN  SATIE  KOMATI;  A  Coordenadora  de  Biblioteca,  ROGERIA

GOMES BELCHIOR; A coordenadora do Núcleo de Arte e Cultura, ANA PAULA

KLAUCK; representando os discentes GARY MOURA DA SILVA; A Coordenadora

substituta do registro acadêmico, ROZIMEIRE LUCAS LORENÇO MACHADO; a

Coordenadora  de  Engenharia  e  Manutenção  KELLY  PECINALLI  DIAS;  A

Coordenadora  de  Execução  Financeira  e  Orçamentária,  VERA  PINHEIROS

MATTOS;  A Coordenadora  de  Apoio  ao  Ensino,  MARA SIMONE  DE  SOUZA

COSTA GUELLNER.  José Geraldo inicia a reunião agradecendo a presença de

todos,  assim  como  do  professor  WAGNER  KIRMSE  CALDAS  e  do  aluno

representante  de  nível  técnico,  MYKAEL  DOS  SANTOS convidados  para  a

reunião.  Fala  das  comissões  designadas  e  seus  trabalhos.  Informa  que  a

comissão  de  rateio  de  passagens  e  diárias  terminou  os  trabalhos  e  passa  a

palavra  para  Gilmar  apresentá-lo.  Gilmar  apresenta  o  relatório  com o trabalho

desenvolvido pela da comissão.  O arquivo será enviado posteriormente para os

membros do conselho contribuírem com sugestões. Em seguida, Roberto fala da

Comissão de mobilidade dos Técnicos Administrativos em Educação diz que o

trabalho da comissão está adiantado e que vão estudar junto com a reitoria que

também  tem  uma  comissão  de  mobilidade  para  verificar  a  possibilidade  de

contribuírem. Comissão do Inventário:  Emerson fala que o  inventário do bloco

três, que é o mais trabalhoso está pronto. Orçamento. Emerson fala do Decreto

8859 de 26.09.16 e do bloqueio de dotação orçamentária.  Diz  que após esse

decreto foram suspensas todas as solicitações de passagens e diárias e que por

enquanto,  o  campus  vai  pagar  apenas  os  contratos  continuados.  Jefferson

pergunta se há um plano B devido à falta de orçamento. José Geraldo fala do

contato com parlamentares para conseguir emendas parlamentares e também da

parceria com a receita federal  para doação de móveis e equipamentos para o

campus. Diz que já foi enviado um ofício à receita solicitando doações e que há

uma expectativa de que o campus seja contemplado.



 Licitação do contrato de vigilância. Emerson diz que a licitação do contrato de

vigilância  está sendo feita em conjunto com o campus Aracruz e que o processo

já foi encaminhado para o parecer da procuradoria do Ifes. José Geraldo fala do

contato que fez com a Ceturb e do ofício enviado à empresa solicitando que as li-

nhas de ônibus 501, 516, 551 e 874 que passam na rodovia ES 010 entrem no

campus. Fala da intenção de extinguir a guarita da rodovia ES 010 caso  o pedido

feito à Ceturb seja atendido. Emerson diz que a intenção é de investir no controle

de acesso e no videomonitoramento. Cyntia sugere pedir um aumento nas linhas

que atendem ao campus hoje como as linhas 860, 815 e 830. Jefferson sugere al-

terar a entrada da escola para a rodovia ES 010. Após discussões, decide-se de-

bater mais o assunto sendo que na próxima reunião do conselho de gestão, o

mesmo será discutido junto com a comissão de segurança. 

   
 Coleta seletiva no restaurante, após a refeição. José Geraldo, fala do modelo

de  coleta  seletiva  do  campus  Santa  Tereza  e  sugere  implantar  o  mesmo  no

Campus Serra. O usuário, ao terminar de comer, pegará o prato e se dirigirá ao

local onde haverá duas cestas: uma cesta para os produtos recicláveis:  copos

plásticos,  guardanapos, latinhas,  etc e uma cesta para restos de alimentos.  O

usuário vai separá-los e deixar o prato e talheres nos lugares apropriados. Ana

Klauck diz que é preciso pensar de forma mais ampla e sugere que essa ação

seja inclusa de forma mais sistemática na rotina do campus. 

  

Balanço diárias e passagens 2016.  José Geraldo apresenta o quadro de gastos

até o presente momento. 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.
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