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No dia  vinte e cinco de fevereiro de dois mil e quinze 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;  A Diretora  de Pesquisa  e Extensão

KARIN SATIE KOMATI, O Coordenador do curso de Engenharia de Controle e

Automação,  DANIEL  CRUZ CAVALIERI;  O  Coordenador  do  curso  Técnico  de

Informática, LEANDRO COLOMBI RESENDO; O Coordenador do curso técnico

de  Automação  Industrial,  CASSIUS  ZANETTI  RESENDE;  a  Coordenadora  de

Execução  Financeira  e  Orçamentária  VERA  PINHEIRO  MATTOS,  a

Coordenadora de Licitações e Compras, , O Coordenador da Coordenadoria de

Controle e Almoxarifado, NILTON RODRIGUES DE SIQUEIRA, o Coordenador de

Tecnologia da Informação, ANDERSON DIAS DE OLIVEIRA,  a Coordenadora de

Desenvolvimento  de  Pessoas,  MELISSA  RODRIGUES  SATHLER,  a

Coordenadora  de  Comunicação  Social,  JUCIELI  ALVES  DA  COSTA,  a

Coordenadora pedagógica, LYDIA MÁRCIA BRAGA BAZET, o Coordenador de

Extensão EMMANUEL MARQUES SILVA; a Coordenadora de Contratos, DENNIA

LUCIA  GOLDNER  SCHROCK;  a  Coordenadora  de  Contabilidade,  GUELINDA

SHULZ NASCIMENTO,  O  Coordenador  do  curso  de  Tecnólogo  em Análise  e

Desenvolvimento de Sistemas, JEFFERSON RIBEIRO LIMA, , a Coordenadora de

Apoio  ao  Ensino,  MARA  SIMONE  DE  SOUSA  COSTA  GUELLNER,  O

Coordenador de Integração Empresa Escola, WALACE A. C. NASCIMENTO, o

Diretor  de  administração,  EMERSON  ATILIO  BIRCHLER,  a  Coordenadora  de

Obras,  Manutenção  e  Serviços  auxiliares,  KELLY  PECINALLI  DIAS,



representando o Coordenador de Patrimônio, MARCELO FRANCO DE ALMEIDA,

representando o setor de Assistência Estudantil, CYNTHIA KRUGUER QUININO,

representando o setor de saúde, MICHELY NASCIMENTO, a Coordenadora da

Biblioteca,  ROGÉRIA  GOMES  BELCHIOR  e  DIEGO  DE  DEUS  BAZÍLIO,

representando o novo setor a ser criado, para manutenção de equipamentos de

informática e automação. A reunião iniciou-se com José Geraldo apresentando os

pontos de pauta. 1. Perspectivas para 2015. Fala que de acordo com o Plano de

Desenvolvimento Institucional há uma previsão de mais 04 professores e 05 novos

Técnicos Administrativos em Educação. Fala dos estudos para criação do curso

técnico  em  informática  à  distância.  Diz  que  a  professora  Kelly  Gazolli  foi

designada para elaborar o projeto do curso. Diz que o curso ainda não foi definido.

Comenta sobre a liberação do bloco 08 pelo CEFOR. Fala da previsão de inicio

das aulas do Mestrado Profissional em Engenharia de Controle e Automação para

2015/2. Em relação ao Pronatec, diz que o campus só irá aderir esse ano se tiver

certeza do orçamento. Sobre o Bloco 9, José Geraldo diz que o término da obra

está previsto para agosto ou setembro. Diz também que já está vendo a licitação

para  climatização  do  bloco  09  e  compra  do  mobiliário.  Sobre  a  quadra

poliesportiva,  diz  que  a  licitação  não  deu  certo  ano  passado,  mas  que  será

retomada nesse ano. Em seguida, Emerson toma a palavra para falar sobre o

orçamento. Diz que entramos o ano devendo contratos. Fala também que esse

ano começou ruim, pois veio menos recursos do que esperávamos. Diz ainda que

a previsão é que o orçamento chegue em abril e que o valor do orçamento para o

campus  neste  ano  é  em  torno  de  três  milhões  e  cem  mil  reais.  2. Novo

Organograma dos  Campi.  José  Geraldo  fala  da  aprovação  do  organograma

padrão do Ifes e diz que agora é necessário continuar os estudos para construção

do regimento interno do campus. Apresenta o cronograma do regimento interno

com atualização dos prazos a serem cumpridos. O cronograma atualizado será

repassado por e-mail para todos os envolvidos. É sugerido criar uma comissão do

regimento interno para ensino e outra para pesquisa. Discute-se se também se o

regimento será trabalhado dentro de todo o organograma, uma vez que o campus

não  possui  todas  as  coordenadorias  elencadas  no  mesmo.  Dennia  sugere

trabalhar  o  regimento interno dentro da  realidade que temos no campus hoje.



Nilton acha que devemos fazer  o  regimento  em cima de todo o organograma

aprovado pela reitoria. Daniel sugere incluir apenas os cargos novos que poderão

ser necessários futuramente. 3. Publicação de atas e outros documentos. José

Geraldo  fala  sobre  a  necessidade  de  publicar  as  atas  do  Conselho  e  outros

documentos como a  distribuição do orçamento  do  campus.  Diz  que  a  ideia  é

publicar essas informações na página do Campus. Após discussões fica definido

que a publicação dos documentos será feita no site do campus, salvo aqueles com

restrição de acesso conforme determina a legislação. 4. Representação discente

no Conselho de Gestão. José Geraldo, fala da necessidade de escolher novos

representantes discentes para o Conselho. Diz que a representação hoje é por

modalidade.  Um  representante  dos  cursos  técnicos  e  um  representante  dos

cursos superiores. Nilton fala que como estamos pensando no ensino integrado

deveríamos aumentar a representação discente.  Após discussões, fica definido

que a representação discente será de um aluno por modalidade.  5. Painel para

divulgação de notícias do Sinasefe. José Geraldo passa a palavra para Cyntia,

que expõe a ideia do sindicato de colocar um painel no campus para divulgar as

noticias do Sinasefe. Diz que o painel será em caráter experimental com o intuito

de disseminar informações relativas ao servidor. Todos concordam e fica definido

que  a  Coordenadoria  de  Comunicação  Social  definirá  o  local  do  painel.  6.

Implantação de curso integrado. José Geraldo faz um breve histórico sobre as

reuniões e assembleias que aconteceram. Fala que o Plano de Desenvolvimento

Institucional  do  campus  prevê  a  implantação  de  dois  novos  cursos  técnicos

(integrado,  concomitante  ou  subsequente).  Fala  da  reunião  feita  com  os

coordenadores de curso, diretores, Diretor de Ensino técnico Pilon e pedagogo

Marcus da Proen sobre o ensino integrado. Fala também da primeira assembleia

quando mostrou uma proposta de implantação de cursos técnicos integrados. Diz

também  da  segunda  assembleia,  quando  foram  convidados  a  Pró-reitora  de

Ensino Araceli, o Diretor de Ensino Técnico Pilon e o pedagogo Marcus. Diz que

houve pareceres favoráveis e contras como há em todo processo democrático.

Sobre as reuniões e assembleias, diz que respeita o questionamento de todos e

que conforme solicitação de professores decidiu fazer um estudo de impacto sobre

a implantação dos cursos integrados no campus. Diz ainda que se deve criar as



demandas para arrumar recursos. Fala que temos uma estrutura que viabiliza a

implantação. Diz que já temos dois laboratórios (Física e Química) e que só falta o

de Biologia. Diz que a previsão é que as aulas aconteçam no bloco 01. A ideia é

fazer esse estudo antes da aprovação dos cursos. Nilton diz que para o primeiro

ano  só  são  necessárias  duas salas  de  aula.  Cassius  pergunta  se  o  curso

concomitante irá continuar se houver a implantação do integrado. Daniel sugere

converter  a modalidade concomitante em integrado. Leandro diz que não vê o

campus Serra estagnado e que é preciso olhar o campus como um todo. Diz que o

campus é um dos poucos que tem incubadora e cita também o Projeto LEDS. Diz

que  o  campus  está  crescendo.  Wagner  diz  que  estudou  vários  artigos  sobre

cursos integrados e que está fazendo entrevista pessoal para saber a opinião da

comunidade acadêmica. Diz também que está estudando quem oferece o ensino

integrado e como o mesmo funciona. Fala que vai conduzir o estudo de impacto e

que  o  mesmo  deve  levar  dois  meses  para  ser  concluído.  Leandro  sugere

apresentar  o  estudo nas coordenadorias primeiro,  para depois apresentá-lo  ao

Conselho de Gestão. Lydia diz que para a construção dos Projetos Pedagógicos

do Cursos, precisa de estudo e tempo mínimo de um ano para a sua elaboração.

Pede também para os servidores se desarmarem e realmente estudarem para que

os  projetos  sejam  viabilizados.  Wagner  Teixeira  diz  que  será  formada  uma

comissão para o estudo de impacto e outra comissão para criação dos Projetos

Pedagógicos  do  Cursos.  Jefferson  Lima  acha  que  dois  estudos  em  paralelo

podem atrapalhar  o  processo.  Wagner  Teixeira  diz  que  não  vê  problema  em

realizar os dois estudos simultaneamente, pois um estudo pode colaborar para o

outro. Diego pergunta sobre a possibilidade de criar o setor de manutenção no

campus.  José  Geraldo  diz  que  o  setor  de  manutenção  de  equipamentos  de

informática e automação será criado e que provavelmente ficará ligado no novo

organograma à coordenadoria  de Recursos Didáticos. 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. 
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