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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
CAMPUS SERRA 

 
 

ATA DA REUNIÃO ADMINISTRATIVA DO CAMPUS SERRA 
 
 

dez de junho de dois mil e dez 
 
 

No dia dez de junho de dois mil e dez, às quatorze horas, na sala de reuniões 
do Campus Serra, reuniram-se, sob a presidência do Diretor-Geral do Campus, 
professor Ademar Manoel Stange, o Gerente de Gestão Educacional, José 
Geraldo das Neves Orlandi, o Gerente de Administração Geral, Emerson 
Atílio Birchler, a Subgerente de Gestão Educacional, Anete Silva dos Santos 
Ferreira, o Coordenador de Licitações e compras,Wagner Poltroniere 
Entringer; o Coordenador dos Cursos Superiores de Informática, Mateus 
Conrad Barcellos da Costa; o Coordenador do Curso Técnico de Informática, 
Wagner Kirmse Caldas; O Coordenador do curso de Engenharia de Controle 
e Automação Luiz Alberto Pinto, o Coordenador do curso Técnico de 
Automação Industrial Leonardo Azevedo Scárdua, a Coordenadora do 
Registro Acadêmico, Ana Lúcia Saraiva Thebas, o Coordenador de Materiais 
e Patrimônio,Wesley Correa Costa, a Coordenadora de Desenvolvimento de 
Pessoal, Melissa Rodrigues Satlher, a Coordenadora da Biblioteca,Rogéria 
Gomes Belchior,a Coordenadora de Apoio ao Ensino,Mara Simone de Souza 
Guellner, o Coordenador do CIEE, Walace Andrade C. Nascimento, a 
Coordenadora de Assistência ao Educando Érica Giles Bragança, o 
representante dos alunos do nível superior Lucas Selvatici Marchesi e o 
representante dos alunos do nível técnico Vítor de Lima Siqueira. O Diretor 
começou a reunião dando boas vindas aos alunos representantes, Lucas e 
Vítor, eleitos pelo corpo discente para comporem o Conselho de Gestão. Em 
seguida,deu alguns informes. Disse que a madeira para fazer as mesas para 
os alunos, já foi comprada e está em processo de fabricação com previsão de 
entrega para o segundo semestre. Falou da reforma do registro acadêmico 
prevista para começar em breve e também do projeto de sinalização da escola 
visando ao atendimento de portadores de necessidades educacionais 
especiais, assim como da sinalização nas portas , reforma e adaptação dos 
banheiros. Em seguida, apresentou a proposta de calendário nos dias de jogos 
do Brasil na Copa do Mundo. Ficou definido que no dia em que o jogo for às 
quinze horas e trinta minutos os servidores serão liberados às quatorze horas. 
No dia em que o jogo for às onze horas os servidores serão liberados às dez 
horas retornando ao trabalho às quatorze horas e trinta minutos. Os alunos 
terão calendário diferenciado que será divulgado pela Gerência de Gestão 
Educacional. Ficou definido também que o feriado municipal do dia vinte e 
nove de junho será antecipado para o dia vinte e cinco de junho. Em seguida 
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Ademar agradece a presença do Reitor que veio a reunião para dar posse ao 
Conselho de Gestão do Campus Serra. Dênio fala da importância do Conselho 
consultivo e da responsabilidade de cada um no mesmo. Fala que a ideia do 
Conselho é de criar consenso e parabeniza o Campus Serra pela iniciativa. 
Ademar apresenta a portaria de número setenta e quatro de dez de junho de 
dois mil e dez que cria o Conselho de Gestão do Campus Serra e a portaria 
número setenta e cinco de dez de junho de dois mil e dez que nomeia os 
membros do Conselho. Dênio e Ademar assinam as portarias ficando instituído 
oficialmente o Conselho de Gestão. Em seguida, Dênio dá alguns informes; diz 
que há um projeto de lei em andamento que deve ser votado antes do fim 
desse governo que prevê a reposição automática de professor e técnico 
administrativo. Disse também que segundo acordado com a Setec, não haverá 
expansão três sem ajustes das expansões um e dois. Ademar pergunta sobre a 
negociação do Conif em relação a contratação de professor substituto. Dênio 
diz que o afastamento parcial de professor virou um problema e tem limites 
definido na lei;Diz que se tiver que seguir o que estiver escrito na lei oito mil 
setecentos e quarenta e cinco de mil novecentos e noventa e três, levará muito 
tempo para capacitar professores. Fala ainda, que o entrave é o Ministério do 
Planejamento e a restrição no SIAPE. Em seguida, o reitor se retira para outro 
compromisso e Ademar continua a reunião com o próximo assunto da 
pauta:cópias de livros. Fala da lei nove mil seiscentos e dez de dezenove de 
fevereiro de mil novecentos e noventa e oito que trata dos direitos autorais. 
Fala da restrição que a lei traz,especialmente nos artigos vinte e oito e vinte e 
nove, com possível liberação conforme previsto no artigo quarenta e seis. Fica 
decidido que a lei será enviada a todos os membros do Conselho para leitura e 
posterior discussão na busca de alternativas. Após, Ademar fala do alto índice 
de reprovação e na possibilidade de pensar nos cursos subsequentes com 
uma duração de dois anos e meio para que se faça um nivelamento nos 
primeiros seis meses. Leonardo diz que é preciso olhar o que o aluno vem 
fazer aqui, pois hoje temos alunos que não sabem o que de fato querem e cita 
o Proeja como exemplo. Lucas, representante dos alunos do nível superior, diz 
que os cursos são poucos divulgados. Diz que fez três períodos de Engenharia 
Elétrica na Universidade Federal e que o o curso de Engenharia de controle do 
Ifes é melhor do que o curso da UFES e fala da importância do professor 
direcionar para dar clareza aos alunos. Ademar sugere fazer uma maior 
divulgação dos cursos do Campus Serra, em cursinhos como COC, Darwin, 
etc. Em seguida, Ademar passa a palavra a José Geraldo para alguns 
informes. José Geraldo fala da visita do pessoal de segurança do trabalho para 
concessão do benefício de periculosidade e insalubridade. Diz que a 
orientação é que os alunos usem calçado fechado independente do uso de 
laboratórios,e coloca o assunto para opinião dos presentes. Todos votam 
favoráveis pela obrigatoriedade do uso do calçado fechado nas dependências 
do Campus Serra. Wagner Kirmse coloca uma ressalva em relação a parte 
física dos laboratórios de informática (fios elétricos). José Geraldo também fala 
do uso excessivo de baralhos pelos alunos, atingindo as vezes o horário de 
aula. Vítor,representante dos alunos de nível técnico,diz que não tem esse 
problema em sua turma. Rogéria diz que no Campus Vitória uma mãe fez uma 
denúncia no Ministério Público porque o filho estava jogando baralho no horário 
de aula. Mateus diz que o jogo é um sintoma e não um problema. Emerson diz 
que a construção do Campo society prestes a sair,faltando apenas a liberação 
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financeira do Pró-Reitor de planejamento, será uma alternativa para os alunos 
que hoje não contam com um espaço de lazer. Leonardo sugere uma reunião 
com os representantes de turma para que os mesmos conversem com os 
alunos sobre o assunto. Todos concordam. Sobre compra de livros, Ademar diz 
que a partir de agora, o professor que for solicitar a compra de um livro, deverá 
encaminhar sua solicitação ao coordenador que por sua vez encaminhará ao 
Gerente de Gestão Educacional, ficando a cargo deste e da Coordenadora da 
Biblioteca a análise e posterior encaminhamento à Coordenadoria de 
Licitações e compras. Emerson sugere definir uma data para receber a 
listagem de compra. Luiz Alberto fala da urgência de bibliografia na área de 
Engenharia de Controle para reconhecimento do curso junto ao Mec e diz que 
noventa e cinco por cento da bibliografia confiável na área de controle e 
automação é em inglês. Rogéria diz que noventa por cento dos livros já estão 
cadastrados e que no segundo semestre o sistema Pergamum estará 
funcionando. Em seguida, Wagner Poltroniere apresenta uma proposta de 
troca da sala da coordenadoria de Licitações, e Gerência de Administração 
pela sala de iniciação científica que é maior, visto que a Coordenadoria de 
Licitações está com três funcionários e receberá mais dois em breve. Luiz 
Alberto diz que está com três alunos de iniciação científica e a preocupação é 
de um lugar para concentrar as ações. Diz que vai conversar com os colegas 
da engenharia para decidir sobre a troca de sala. Sobre as vacinas contra a 
gripe, a coordenadoria de Licitações e compras diz que não há uma previsão 
devido a falta nacional da vacina. Não tendo mais nada a tratar,eu, Sara 
Coelho Gregório Dias, lavrei a presente ata que será encaminhada a todos os 
presentes para leitura e aprovação. 

 

 

 

 

 

1-Ademar Manoel Stange___________________________________________ 

2-Ana Lúcia Saraiva Thebas_________________________________________ 

3-Anete Silva dos Santos Ferreira____________________________________ 

4-Emerson Atílio Birchler___________________________________________ 

5-Érica Giles Bragança_____________________________________________ 

6-José Geraldo das Neves Orlandi____________________________________ 

7-Leonardo Azevedo Scárdua_______________________________________ 

8-Lucas Selvatici Marchesi(discente)__________________________________ 

09-Luiz Alberto Pinto_______________________________________________ 

10-Mara Simone de Sousa Guellner___________________________________ 

11-Mateus Conrad Barcellos da Costa_________________________________ 

12-Melissa Rodrigues Sathler________________________________________ 
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13-Wagner Kirmse Caldas__________________________________________ 

14-Wagner Poltroniere Entringer_____________________________________ 

15-Walace Andrade Cruz Nascimento_________________________________ 

16-Wesley Correa da Costa _________________________________________ 

17-Rogéria Gomes Belchior_________________________________________ 

18-Vítor de Lima Siqueira(discente)___________________________________ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


