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No dia vinte e três do mês de abril de dois mil e dezenove 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 

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

Coordenador do Curso Técnico em Automação Industrial, FLÁVIO LOPES DA 

SILVA, A Coordenadora do curso técnico de Mecatrônica, TATIANE POLICÁRIO 

CHAGAS, a Coordenadora de Gestão Pedagógica, CLÁUDIA RIBEIRO DE 

MORAES, a Coordenadora de Registro Acadêmico, GERUZA FERREIRA 

MARTINS, a Coordenadora de Licitações e Compras, LORENA DE OLIVEIRA 

CARLESSO VENTURA, O Coordenador do curso Tecnólogo em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas à Distância, JEFFERSON RIBEIRO DE LIMA, O 

Coordenador substituto do curso de Engenharia de Controle e Automação, BENE 

REGIS FIGUEIREDO, O Coordenador do Curso de Mestrado em Engenharia de 

Controle e Automação, MARCO ANTÔNIO DE SOUZA LEITE CUADROS, A 



Coordenadora de Pesquisa KARIN SATIE KOMATI o Coordenador de Extensão, 

EMMANUEL MARQUES SILVA, Representando o setor de Atendimento 

Multidisciplinar, MICHELY NASCIMENTO, ÉRICA GILES BRAGANÇA, CYNTHIA 

KRUGER QUININO, a Coordenadora de Gestão de Contratos, DENNIA LÚCIA 

GOLDNER SCHROCK a Coordenadora substituta de Comunicação Social e 

Eventos JUCIELI ALVES DA COSTA; O Coordenador de Relações Institucionais e 

Extensão Comunitária, WALACE ANDRADE CRUZ NASCIMENTO; O 

Coordenador de Tecnologia da Informação, ANDERSON DIAS DE OLIVEIRA, o 

responsável pela Coordenadoria de Serviços Auxiliares e Transportes DÁRCIO 

LEITÃO QUINTAS, a Coordenadora Geral de Gestão de Pessoas ARACELI 

SCHULZ, a Coordenadora de Apoio ao Ensino, GISELLY FERREIRA MARTINS, a 

Coordenadora de Biblioteca ROGÉRIA GOMES BELCHIOR; O Coordenador do 

Núcleo de Arte e Cultura RICARDO RAMOS COSTA. Representando os discentes 

de nível superior, GABRIELLE AZEVEDO BARROS DA CUNHA, representando  

os discentes de nível técnico, ANTÔNIO FELIPE COUTINHO GAVAZZA. Participa 

como convidado o professor CÉLIO PROLICIANO MAIOLI. José Geraldo  inicia a 

reunião com o primeiro ponto de pauta. 

 1. Atendimento noturno. José Geraldo fala que cinquenta por cento dos alunos 

do Campus estão no turno da noite e diz da importância dos serviços 

administrativos dos setores ligados ao ensino serem contínuos a fim de atender a 

demanda noturna. Discute-se sobre a relevância do atendimento noturno uma vez 

que tem ocorrido algumas situações que requerem o acompanhamento de 

servidores, porém não tem havido atendimento noturno em alguns setores, 

ocasionando problemas. José Geraldo fala que o Campus receberá 02 vagas. 

Uma servidora do Campus Montanha que vai entrar na vaga do servidor Élio que 

se aposentou e uma assistente de aluno que vem do Campus Viana decorrente da 

vaga da servidora Lydia que se aposentou. Ambas serão lotadas na 

Coordenadoria de Apoio ao Ensino. Com esses dois servidores, acredita-se que 

suprirá a demanda deste setor em relação ao atendimento noturno. Flávio 

pergunta da possibilidade de a TI funcionar à noite. Cyntia diz que os cursos são 

criados sem o conhecimento dos servidores e que cada modalidade de ensino tem 



um perfil de aluno diferenciado. Diz que os processos devem ser pensados no 

coletivo. José Geraldo diz que os cursos que foram criados estavam contemplados 

no PDI do Campus e foram definidos pela comissão do planejamento estratégico. 

Rogéria fala da necessidade de verificar o porquê de um setor às vezes não 

funcionar em sua totalidade. Fala das particularidades que ocorrem como servidor 

em licença, etc. Gabriela diz que Assistência estudantil e reprografia não 

funcionam à tarde. Cláudia sugere rodízio de horário nos setores, Marco Antônio 

diz que desde 2003 sempre se concentraram alunos à noite e mesmo com poucos 

funcionários dava vazão a esse atendimento. José Geraldo diz que cada setor 

deve revisitar os horários de funcionamento, e rever estratégias de atendimento. 

Cláudia sugere que os Coordenadores conversem com sua equipe para reavaliar 

o atendimento e pede apoio da gestão. Wagner fala dos problemas relacionados à 

sua diretoria. Diz que vai conversar individualmente com cada setor a fim de 

verificar a demanda. Cyntia sugere o prazo de um mês para os setores 

reavaliarem suas demandas e estratégias de atendimento. O professor Bene 

retirou-se da reunião após a discussão do ponto de pauta  Atendimento Noturno, 

em cumprimento de suas atividades de ensino para as quais não foi possível ser 

substituído.  

2. Resultado da Avaliação Institucional. A Comissão setorial de Avaliação 

Institucional, apresenta os dados da pesquisa realizada em 2018. Mostra os 

pontos forte e fracos apontados pelos segmentos docente, discente e Técnico 

Administrativo. Diz que a Comissão terá a partir de agora como atribuição, 

monitorar os dados apontados a fim de acompanhar as ações de melhorias. 

3. Plataforma Nilo Peçanha. Wagner Teixeira, apresenta a Plataforma Nilo 
Peçanha, criada em 2018 e que destina-se à coleta, tratamento e publicização de 
dados oficiais da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 
Tecnológica. Mostra os dados do Campus Serra e faz um comparativo com os 
demais campi do Ifes. De acordo com os dados apresentados, o Campus Serra 
está com o pior índice de eficiência acadêmica. Fala da importância de criar 
mecanismos para reverter esses dados apontando algumas sugestões. 

4. Criação de comissão para evento. José Geraldo fala da ideia de criar uma 
comissão para cada evento que acontece no campus, sugestão que ele recebeu 



da CCSE. O objetivo é um maior planejamento sobre os eventos que ocorrem no 
Campus. Após discussões, fica definido que os membros do Conselho vão pensar 
melhor  para decidir na próxima reunião.  

5. Apresentação da estrutura atual de TI. Anderson apresenta a situação atual 
da estrutura de Tecnologia da Informação do Campus Serra. Diz que a maioria 
dos computadores estão com muitos anos de uso e da necessidade de 
substituição dos mesmos. Fala sobre as impressoras e do processo de 
outsourcing de impressão que está em fase de licitação. Ele disse que há estudo 
para que os alunos possam imprimir diretamente nas impressoras. Fala sobre as 
necessidades do setor de TI, e da inviabilidade de atendimento no turno noturno. 
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. 


