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No dia onze de março de dois mil e treze reuniu-se o Conselho de Gestão do 

Campus Serra, sob a presidência do Diretor – Geral do Campus ADEMAR 

MANOEL STANGE com a presença dos seguintes membros: Representando a 

Subgerente de Gestão Educacional, CAROLINE MAGEVSKY;  O Coordenador do 

curso Técnico de Automação Industrial, MARCO ANTÔNIO DE SOUZA LEITE 

CUADROS; O Coordenador do curso de Engenharia de Controle e Automação, 

LUIZ ALBERTO PINTO; Representando a Coordenadora de Apoio ao Ensino, 

GISELLY FERREIRA MARTINS; O Coordenador do Curso Técnico de Informática, 

EDUARDO MAX AMARO AMARAL;  a Coordenadora da Biblioteca, ROGÉRIA 

GOMES BELCHIOR; A Coordenadora do Núcleo Incubador do Campus Serra, 

ELISÂNGELA CAMPOS DA ROSA BROETTO; O Coordenador do curso de 

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas à distância, JOSÉ INÁCIO 

SERAFINI; A Coordenadora do curso de Pós – Graduação em Informática na 

Educação ISAURA ALCINA MARTINS NOBRE; O Coordenador Adjunto de 

Pesquisa; RENATO TANNURE ROTTA DE ALMEIDA; Representando a 

Coordenadora de Execução Financeira e Orçamentária; VERA PINHEIRO 

MATTOS; O Coordenador de Licitações e Compras, WAGNER POLTRONIERE 

ENTRINGER; Representando a Coordenadora de Desenvolvimento de Pessoas 

ARACELI SHULZ BASTOS; O Coordenador de Materiais e Patrimônio, WESLEY 

CORREA COSTA; O Coordenador da Coordenadoria de Controle e Almoxarifado, 

NILTON RODRIGUES DE SIQUEIRA; O Coordenador de Obras e Manutenção 

ROBERTO INHANCE.  Informes. Ademar inicia a reunião com algumas 

informações. Diz que a reestruturação do Conselho será feita pela próxima 



Gestão. Fala que o Ifes fará um seguro para os alunos e diz que nas ex 

agrotécnicas já existe essa prática. Diz ainda que o processo está em fase de 

contratação.  Fala da criação dos Pólos de Inovação Tecnológica, como política do 

governo e que os mesmos deverão ficar vinculados aos institutos. Diz também de 

um Projeto do governo chamado explanada sustentável que visa uma economia 

em torno de 10% nos recursos de custeio, e diz que, o que for economizado será 

revertido para investimento no próximo ano. Wagner diz sobre o plano de logística 

sustentável, que está em andamento em nível de reitoria. Diz que a auditoria tem 

cobrado dos órgãos públicos inclusive do Instituto sobre o uso dos recursos com 

responsabilidade. Em seguida, Ademar fala sobe o Seminário de Gestão 

Institucional que será realizado no campus no dia 13 de março do corrente ano. 

Diz que o Seminário não se trata de um planejamento estratégico, mas, tem como 

objetivo, colher as contribuições e sugestões para a gestão nos próximos quatro 

anos. José Geraldo fala sobre o Pronatec, que será implantado no Campus Serra. 

Diz que no dia 08 de abril começam as aulas. Diz que os supervisores do 

Pronatec estarão montando o horário juntamente com os Coordenadores de 

curso. Fala da dificuldade de espaço para realização dos cursos e pede 

colaboração dos coordenadores. Ademar diz que o lado bom do Pronatec é ter a 

comunidade serrana inserida no campus. 1. Afastamento para Capacitação dos 

Técnicos Administrativos. Ademar Diz que até hoje não foi negado nenhum 

afastamento, tanto de professor quanto de Técnicos Administrativos. Diz que 

temos um número grande de afastamento no Campus e que não temos nenhuma 

política de afastamento para os técnicos. Fala que não existe mecanismo legal 

para substituir os técnicos assim como existe para os professores. Diz que o 

Fórum de Gestão de Pessoas está formulando uma proposta para ser 

encaminhada ao CONIF e fala que o instituto precisa criar uma política de 

afastamento para os Técnicos Administrativos. Sugere criar uma regra interna 

para disciplinar o afastamento dos técnicos administrativos e diz que os 

afastamentos deveriam se limitar a um total de quinze por cento assim como é 

para professor. Giselly sugere ampliar a discussão entre os técnicos. Araceli fala 

da necessidade de formalizar o horário especial de estudante segundo a lei 8112, 

e fala que a auditoria está cobrando muito. Renato Tannure diz que está sendo 



feita uma minuta que prevê um quantitativo de afastamento por campus. Ademar 

apresenta o processo de pedido de afastamento de Eglalciane e pergunta ao 

Conselho se deve liberar ou não a servidora. Isaura diz que devemos pensar no 

investimento, mesmo sabendo que o setor não irá funcionar da mesma forma. 

Giselly sugere ampliar a discussão entre os técnicos. Diz que acha prudente 

esperar e discutir com todos. Ademar sugere formar um grupo de trabalho por 

meio de uma portaria para discussão. Fica acordado liberar Eglalciane para fazer 

quatro horas de trabalho provisoriamente até a aprovação de uma regra interna 

pelo Conselho de Gestão. Os nomes apresentados são: Giselly, Rogéria 

Rosângela, Cyntia, Carol, Renata e um professor da Informática para comporem o 

grupo de estudos que deverá apresentar o resultado dos trabalhos até o dia vinte 

e cinco de março. 2. Comitê Gestor do Núcleo Incubador. Elisângela explica de 

acordo com a resolução setenta do Conselho Superior do Ifes sobre a composição 

do núcleo. Diz que a composição é feita por representantes de vários seguimentos 

e que já tem sugestão de alguns nomes. Luiz fala da redução de carga horária 

para esse tipo de representação segundo a resolução trinta e dois, pois teve uma 

solicitação parecida em sua coordenação. Fica decidido criar um edital para 

buscar os nomes que irão compor o Comitê. 3. Compras. Wagner fala da 

necessidade de planejamento para realizar as compras do Campus. Diz que 

estabeleceu uma agenda de compras com três datas para ajudar no 

planejamento. Diz que elaborou um modelo de solicitação de compra para facilitar 

as solicitações e fala que é preciso trazer as demandas para discussão. Não tendo 

mais nada a tratar, Ademar encerra a reunião e eu, Sara Coelho Gregório Dias, 

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