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

Campus Serra, sob a presidência do Diretor - Geral ADEMAR MANOEL STANGE, 

com a presença do Gerente de Gestão Educacional, JOSÉ GERALDO DAS 

NEVES ORLANDI; o Gerente de Administração Geral, EMERSON ATÍLIO 

BIRCHLER; Representando a Subgerente de Gestão Educacional, LYDIA 

MÁRCIA BRAGA BAZET; a Coordenadora de Registros Acadêmicos, ANA LÚCIA 

SARAIVA THEBAS; a Coordenadora da Coordenadoria de Comunicação Social, 

EGLALCIANE DE LYRIO TONGO, a Coordenadora de Execução Financeira, 

ÉLIKA CAPUCHO DELAZARE, representando a Coordenadora de Apoio ao 

Educando, CYNTIA KRUGUER KININO, o Coordenador da Coordenadoria de 

Tecnologia da Informação, ANDERSON DIAS DE OLIVEIRA o Coordenador de 

Automação Industrial, LEONARDO AZEVEDO SCARDUA; o Coordenador do 

curso de Engenharia de Controle e Automação, LUIZ ALBERTO PINTO; a 

Coordenadora de Apoio ao Ensino, MARA SIMONE DE SOUZA GUELLNER, o 

Coordenador dos cursos Superiores de Informática, MATEUS CONRAD 

BARCELLOS DA COSTA, o Coordenador do curso Técnico de Informática, 

WAGNER KIRMSE CALDAS, a Coordenadora de Desenvolvimento de Pessoas, 

MELISSA RODRIGUES SATLHER, o Coordenador de Licitações e Compras, 

WAGNER POLTRONIERE ENTRINGER, o Coordenador  de Materiais e 

Patrimônio, WESLEY CORREA DA COSTA, representando a Coordenadora da 

Biblioteca, PAULA MARIANI DAMIANI TAQUETE; o representante dos alunos dos 

cursos superiores, LUCAS SELVATICI MARCHESI, o representante dos alunos 



dos cursos técnicos, VITOR DE LIMA SIQUEIRA. 1.Informes/observações - 

Ademar inicia a reunião falando sobre a sinalização da rodovia ES 010, fala das 

solicitações de sinalização encaminhadas ao DER e da intervenção da deputada 

Rose de Freitas junto ao presidente do DER, por se tratar de uma questão política. 

Diz que após o contato da deputada, o DER prometeu colocar um semáforo na 

rodovia. Fala do projeto do bloco nove cuja licitação deve sair ainda esse ano. Diz 

também da possibilidade de ampliação do CEAD com recursos da educação à 

distância. Apresenta a planta do teatro auditório que deve ser tocado em 2012. 

Fala da dificuldade em construir uma área de esportes, pois o Campus Serra é o 

único Campus que não tem ensino integrado ficando inviável justificar a 

construção de uma área de esportes, mas diz que vai encaminhar projeto para ver 

se consegue recursos. Diz que vão ser colocadas luminárias sobre as mesas dos 

alunos na área de vivência. Em seguida fala que não há definições em relação ao 

decreto sete mil trezentos e doze que trata do banco de professor - equivalente e 

técnicos administrativos. Fala da necessidade de divulgação do Encontro 

Tecnológico 2010; Parabeniza Mateus pela inauguração do portal de informática. 

2. Política de Assistência estudantil - Ademar fala do aumento no orçamento 

para assistência estudantil devido ao número de alunos; diz da possibilidade de 

transformar o montante que veio em programas, ficando a definir o que será 

possível fazer. 3. Política de uso dos recursos de informática – Ademar sugere 

criar e-mail institucional para os alunos, fala de alguns entraves junto a DTI, visto 

que esse procedimento não depende apenas do Campus Serra. Anderson diz que 

com a compra de um servidor, será possível em breve, ceder um espaço em disco 

para os alunos armazenarem trabalhos, sendo que o aluno poderá fazer o acesso 

de casa. 4. Sistema de pagamento de cópias – Eglalciane apresenta a proposta 

de pagamento via GRU, ficando a reprografia responsável por comunicar a data 

de início do novo modelo de pagamento. Ficou decidido que os dois 

procedimentos vão funcionar durante 15 dias até os usuários se adaptarem. Foi 

apresentado também o portal do Campus Serra, que entra no ar no dia de hoje e 

tem como objetivo facilitar o acesso das informações do campus à comunidade 

Ifes e a sociedade, dando maior visibilidade às ações do Instituto. Não tendo mais 



nada a tratar, encerra-se a reunião. Eu, Sara Coelho Gregório Dias, lavrei a 

presente ata, que será submetida à aprovação de todos os presentes.  

 

 
 
 
1-Ademar Manoel Stange___________________________________________ 

2-Ana Lúcia Saraiva Thebas_________________________________________ 

3-Anderson Dias de Oliveira_________________________________________  

4-Anete Silva dos Santos Ferreira____________________________________ 

5-Diego de Deus Bazílio____________________________________________ 

6-Eglalciane de Lyrio Tongo_________________________________________ 

7-Élika Capucho Delazari___________________________________________ 

8-Emerson Atílio Birchler___________________________________________ 

9-Érica Giles Bragança_____________________________________________ 

10-José Geraldo das Neves Orlandi___________________________________ 

11-Leonardo Azevedo Scárdua______________________________________ 

12-Lucas Selvatici Marchesi(discente)_________________________________ 

13-Luiz Alberto Pinto_______________________________________________ 

14-Mara Simone de Sousa Guellner___________________________________ 

15-Mateus Conrad Barcellos da Costa_________________________________ 

16-Melissa Rodrigues Sathler________________________________________ 

17-Wagner Kirmse Caldas__________________________________________ 

18-Wagner Poltroniere Entringer_____________________________________ 

19-Walace Andrade Cruz Nascimento_________________________________ 

20-Wesley Correa da Costa _________________________________________ 

21- Renato Tannure Rota de Almeida_________________________________ 

22-Rogéria Gomes Belchior_________________________________________ 

23-Sebastião Alves Carneiro________________________________________ 

24-Vítor de Lima Siqueira(discente)___________________________________ 

 

 

 



 

 

 


