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No dia nove de maio de dois mil e dezoito 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, o Diretor de Administração e Planejamento 

EMERSON ATÍLIO BIRCHLER, o Coordenador do Curso Técnico em Informática 

para a Internet WAGNER KIRMSE CALDAS, O Coordenador do curso de 

Manutenção e Suporte a Informática, EDUARDO MAX AMARO AMARAL, O 

Coordenador do Curso Técnico em Automação Industrial, FLÁVIO LOPES DA 

SILVA, O Coordenador do Curso de Qualificação Profissional em Eletricista 

Instalador Predial de Baixa Tensão, GIOVANI ZANETTI NETO, o Coordenador do 

Curso de Engenharia de Controle e Automação, LEONARDO AZEVEDO 

SCARDUA, O Coordenador do Curso de Mestrado em Engenharia de Controle e 

Automação, CASSIUS ZANETTI RESENDE, O Coordenador do Curso Técnico em 

Informática, EDILSON LUIZ DO NASCIMENTO,  O Coordenador do Curso de 

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas à Distância, JEFFERSON 

RIBEIRO LIMA;  o Coordenador do curso de Sistemas de Informação MATEUS 

CONRAD BARCELLOS DA COSTA, representando  o Coordenador de Extensão, 



LUIZ HENRIQUE ROZADO TORRES, Representando o setor de Atendimento 

Multidisciplinar, MICHELY NACIMENTO, o Coordenador da Coordenadoria de 

Controle e Almoxarifado, NILTON RODRIGUES DE SIQUEIRA, a Coordenadora 

de Gestão de Contratos, DENNIA LÚCIA GOLDNER SCHROCK; O Coordenador 

de Patrimônio, WESLEY CORREA COSTA; A Coordenadora de Engenharia e 

Manutenção KELLY PECINALLY DIAS; Representando a Coordenadora de 

Gestão Pedagógica, WAGNER SCOPEL FALCÃO, a Coordenadora de 

Contabilidade, GUELINDA SCHULZ NASCIMENTO, representando a 

Coordenadora de Comunicação Social e Eventos JUCIELI ALVES DA COSTA; 

representando a Coordenadora do Registro Acadêmico, ELISABETE 

RODRIGUES DE ALMEIDA FERREIRA; representando a Coordenadora Geral de 

Administração, DÁRCIO LEITÃO QUINTAS, representando a Coordenadoria de 

Protocolo e Arquivo, ALINE PIMENTEL BENEDICTO, a Coordenadora de Apoio 

ao Ensino, MARA SIMONE DA COSTA SOLUZA GUELLNER. Representando os 

discentes de nível superior, GARY MOURA DA SILVA. José Geraldo inicia a 

reunião validando a última ata do Conselho de Gestão a ser publicada em breve. 

Em seguida, apresenta o professor Alessandro Bermurdes como coordenador do 

programa "Ifes para Todos". Portaria MEC 246 de 15/04/2016 e seu impacto no 

Campus Serra. José Geraldo diz que em 2013 o Colégio de Dirigentes aprovou o 

modelo de tamanho dos campi em função da população do município ficando o 

Campus Serra com 120 docentes / 90 técnico-administrativos / 2400 alunos. 

Porém em 2016 o MEC publicou a Portaria 246 de 15/04/2016, que 

dispõe sobre a criação do modelo de dimensionamento de cargos 

efetivos, cargos de direção e funções gratificadas e comissionadas, no 

âmbito dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, dos 

Centros Federais de Educação Tecnológica e do Colégio Pedro II, e 

define normas e parâmetros para a sua implementação. Nesta 

portaria, o Campus Serra está classificado na sua existência como 

uma unidade da Pré-expansão e com a tipologia IF Campus - 90/60, ou seja, 

90 docentes / 60 técnico-administrativos / 1800 alunos. Embora a portaria seja 



de 2016, a reitoria ainda não havia cobrado o seu cumprimento, porém em reunião 

do Fórum de Diretores em 26/04/2018, a reitoria (Prodi) informa que o Ifes deve 

seguir os critérios definidos na Portaria 246 de 15/04/2016. Portanto, com esse 

novo modelo o Campus Serra já excedeu o quantitativo de professores e Técnicos 

Administrativos. José Geraldo diz que precisamos pensar em quais ações iremos 

tomar a partir de agora. Wagner sugere trazer na próxima reunião dados sobre os 

cursos para a  partir daí tomarmos uma decisão.  Novos docentes do Campus 
Serra. José Geraldo fala da reunião do Fórum de Diretores Gerais ocorrida no dia 

26/04/2018 cujo único ponto de pauta foi a distribuição de 55 novos códigos de 

vagas docentes e dos 20 novos códigos de vaga de TAEs Nível E entre os campi. 

Nesta distribuição, o campus Serra conseguiu sete vagas docentes saindo de 92 

para 99 professores. 

Recursos Orçamentários das Emendas Parlamentares. José Geraldo diz que 

em 2017 fez o agendamento de visitas aos dez deputados federais e três 

senadores, solicitando recursos para o Campus Serra. Nessas visitas o campus 

obteve seis emendas parlamentares individuais com um valor total de R$ 

1.780.000,00, sendo que essas emendas já estão disponíveis para empenho. 
Informes da Diretoria de Administração. Emerson solicita às coordenadorias 

que ainda não fizeram o seu inventário que o façam pois a comissão precisa 

finalizar os trabalhos ainda neste mês. Diz que a Comunicação Social do Campus 

vai divulgar no dia 10/05/18 as comissões de contratos continuados existentes no 

campus, assim como os seus membros para conhecimento dos servidores. 

Apresenta o orçamento do campus para 2018 no valor de R$ 2.554.061,00. 

Informes da Diretoria de Pesquisa, Pós graduação e Extensão. Karin, que está 

substituindo o diretor de pesquisa, informa que o novo coordenador do NAC é o 

professor Ricardo Ramos Costa. Fala de duas pós graduações que terão início em 

agosto: Pós em Ciência de Dados com Big Data e Pós em Didática na Educação 

Tecnológica. Menciona sobre a comissão criada para os estudos de implantação 

de uma graduação na área de informática conforme o PDI do campus. Mateus 

questiona que ao criar uma outra graduação na área de informática, haverá dois 

cursos para a informática enquanto há um curso para automação. José Geraldo 



informa que os estudos estão no início e haverá debates para discutir sobre o 

novo curso. Karin, diz que o seu mandato como Coordenadora de Pesquisa se 

encerra em agosto e que o professor Adilson assumirá a coordenação. 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. 


