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No dia treze de setembro de dois mil e dezesseis 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 Pesqui-

sa, 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 Engenharia de Con-

trole e Automação, LEONARDO AZEVEDO SCARDUA, o Coordenador do curso

técnico de Automação Industrial, GIOVANI ZANETTI NETO, o coordenador do cur-

so de Sistemas de Informação, CELIO PROLICIANO MAIOLI, o Coordenador do

curso técnico em Manutenção e Suporte em Informática, EDUARDO MAX AMARO

AMARAL, a Coordenadora de Pesquisa, KARIN SATIE KOMATI, a Coordenadora

de Execução Financeira e Orçamentária, VERA PINHEIRO DE MATTOS, o Coor-

denador da Coordenadoria de Controle e Almoxarifado, NILTON RODRIGUES DE

SIQUEIRA,  a  Coordenadora  Geral  de  Gestão  de  Pessoas,  MELISSA RODRI-

GUES SATHLER, o Coordenador do Pronatec, MARCOS SIMÃO GUIMARÃES, o

Coordenador de Extensão EMMANUEL MARQUES SILVA. Representando o setor

de Atendimento Multidisciplinar,  CIBELLE ZANFORLIN CESCONETTO TORESA-

NI, a  Coordenadora pedagógica, LYDIA MÁRCIA BRAGA BAZET, o Coordenador

do curso de Mestrado Profissional em Engenharia de Controle e Automação, FLÁ-



VIO  GARCIA  PEREIRA,  o  Coordenador  Geral  de  Administração,  ROBERTO

INHANCE, o Coordenador do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento

de Sistemas, JEFFERSON RIBEIRO LIMA, o Coordenador do curso técnico em

Informática, EDILSON LUIZ DO NASCIMENTO, a substituta da Coordenadora do

Registro Acadêmico ROZIMEIRE LUCAS MACHADO, a Coordenadora de Enge-

nharia e Manutenção, KELLY PECINALLI DIAS. Representando a área de saúde,

MICHELY NASCIMENTO,  a Coordenadora de Apoio ao Ensino, MARA SIMONE

DE SOUZA COSTA GUELLNER, a Coordenadora da Biblioteca, ROGÉRIA GO-

MES  BELCHIOR,  a  Coordenadora  de  Gestão  de  Contratos DENNIA  LUCIA

GOLDNER SCHROCK. Representando o Núcleo de Arte e Cultura, ANA PAULA

KlAUCK, representando os discentes,  ADRIANO FELIPE SALGADO BARROS e

GARY MOURA DA SILVA. José Geraldo inicia a reunião com o primeiro ponto de

pauta.  1.Estagiários. Fala que os gastos com estagiários eram custeados pela

reitoria, mas que a partir de agora, a reitoria vai custear apenas dez estagiários

por campus, ficando o restante na responsabilidade de cada campus. Diz que te-

mos hoje vinte e oito estagiários e que há uma sugestão de que esse número seja

reduzido para dezesseis. Diz ainda que a comissão de realocação de estagiários

finalizou os trabalhos e apresentou o relatório que será analisado. 2. E-mail para

comunicações oficiais. José Geraldo fala da sugestão de um professor de se cri-

ar um e-mail para as notícias oficiais do campus além do e-mail notícias do Ifes

que já temos. Após discussões, fica decidido não criar um novo e-mail, mas divul -

gar um boletim semanal com as notícias importantes no topo. José Geraldo, suge-

re incluir os representantes dos centros acadêmicos e do grêmio no catálogo de

endereços de notícias do campus. 3. Redistribuição de salas. Gilmar sugere rea-

locar a sala do NAC. Apresenta o desenho com as sugestões e pergunta se é pos-

sível fazer a mudança. Wagner fala que em reuniões anteriores foi discutido sobre

as redistribuições de salas e que foi colocado no diretório as plantas para os servi-

dores darem sugestões. Fica decidido que na próxima reunião do Conselho o as-

sunto será fechado. 4.Implantação do Protocolo Geral. Wagner sugere centrali-

zar as solicitações discentes em um único setor, juntamente com o protocolo admi-

nistrativo. Após discussões, fica decidido estudar mais o assunto, sendo que Wag-

ner estará recebendo sugestões para apresentar novamente em outra reunião do



conselho. Informes. Valor do aluguel salas da incubadora. Referente aos valo-

res de aluguel e condomínio que as empresas incubadas pagam ao Campus,  Gil-

mar sugere que metade do valor do aluguel seja revertido para utilização exclusiva

da incubadora. Por outro lado, todo o valor do condomínio fica com o Campus. To-

dos concordam. Autoavaliação institucional do Ifes. Celio solicita aos presentes

que participem da autoavaliação institucional do Ifes 2016, já disponível no site e

no ponto eletrônico. José Geraldo solicita aos discentes representantes do Conse-

lho de gestão que reforcem junto aos Centros acadêmicos a participação dos alu-

nos nesta avaliação.  Balanço de diárias e passagens 2016. José Geraldo diz

que os valores já foram extrapolados e na próxima reunião do conselho, Emerson

vai mostrar a tabela com os valores gastos atualizada. Orçamento 2017. Emerson

apresenta a previsão do orçamento para 2017 e diz sobre as perspectivas negati-

vas para ano que vem. Diz que haverá redução nos recursos em relação ao ano

corrente. Fala que o orçamento previsto para 2017 é de dois milhões, quinhentos

e cinquenta e um mil, novecentos reais e vinte e dois centavos. Diz que não há

previsão para recursos de investimento. Em seguida, José Geraldo diz que o rela-

tório do resultado da pesquisa sobre a Política de Comunicação do Ifes saiu e que

será divulgado aos servidores. Fala da aprovação pelo colégio de dirigentes e pela

câmara de ensino técnico dos cursos integrados do campus serra que iniciarão em

2017/1. Gilmar informa que a incubadora será fechada a partir das 17h, horário

que o servidor responsável vai embora. Informa também da  participação de um

ônibus do campus Serra na Jornada de Iniciação Científica no campus Venda

Nova do Imigrante no dia dezenove de outubro de 2016. 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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