SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE GESTÃO – CAMPUS SERRA

ATA DO CONSELHO DE GESTÃO DO IFES
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO – CAMPUS SERRA
28 de novembro de 2017
No dia vinte e oito de novembro de dois mil e dezessete 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, o Diretor de Administração e
Planejamento EMERSON ATÍLIO BIRCHLER, o Coordenador do Curso Técnico
em Informática para a Internet WAGNER KIRMSE CALDAS, o Coordenador do
Curso de Engenharia de Controle e Automação, LEONARDO AZEVEDO
SCARDUA,

O

Coordenador

do

curso

de

Tecnologia

em

Análise

e

Desenvolvimento de Sistemas à Distância, JEFFERSON RIBEIRO LIMA;

o

Coordenador do curso de Sistemas de Informação MATEUS CONRAD
BARCELLOS DA COSTA, a Coordenadora Geral de Gestão de Pessoas,
ROSANGELA CESAR VARGAS, o Coordenador de Extensão EMMANUEL
MARQUES SILVA, Representando o setor de Atendimento Multidisciplinar,
CIBELLE CESCONETTO TORESANI, MICHELY NACIMENTO, ÉRICA GILES
BRAGANÇA

a

Coordenadora

de

Contabilidade,

GUELINDA

SCHULZ

NASCIMENTO, o substituto da Coordenadora de Execução Financeira e
Orçamentária EDSON MENESIUS PEYNEAU SOARES, a Coordenadora da

Biblioteca, ROGÉRIA GOMES BELCHIOR; Substituindo a Coordenadora de
Comunicação Social e Eventos JUCIELI ALVES DA COSTA; o Coordenador de
Tecnologia da Informação, ANDERSON DIAS DE OLIVEIRA; a Coordenadora do
Registro

Acadêmico,

ROZIMEIRE

LUCAS

LOURENÇO

MACHADO;

O

Coordenador Geral de Administração ROBERTO INHANCE, representando a
Coordenadoria de Protocolo e Arquivo, ALINE PIMENTEL BENEDICTO,
representando a Coordenadora de Apoio ao Ensino, GISELLY FERREIRA
MARTINS. Representando os discentes de nível superior, GARY MOURA DA
SILVA. Participou como convidado, o professor ELTON SIQUEIRA DE MOURA.
José Geraldo inicia a reunião com o primeiro ponto de pauta. 1. Proposta de
Implantação de Parque Tecnológico. Explica o que é um parque tecnológico,
suas características, objetivos e expõe a proposta de implantação do mesmo
dentro do Campus Serra. Fala do potencial do campus para receber um parque
tecnológico e suas vantagens. Diz que o modelo de referência de parque é o do
BH TEC. Solicita anuência do Conselho de Gestão para dar início às conversas
preliminares com a comunidade acadêmica, a Prefeitura Municipal da Serra, o
Governo do Estado do Espírito Santo, a FINDES, e os representantes da
sociedade civil, sobre a viabilidade de implantação do parque no campus. Érica
pergunta sobre os impactos do parque dentro do campus e fala da necessidade de
participação da comunidade no processo. 2. Modelagem de Processos dos
Setores. Elton apresenta um projeto sobre modelagem e sistematização de
processos para o Campus Serra. Diz que há uma necessidade de conhecermos
nossos processos. Fala que o objetivo é tornar o campus excelência em Gestão
de Processos. Diz que no primeiro momento vai montar uma equipe para verificar
nos setores quais problemas (desafios) eles possuem, para a partir desse
levantamento mapear o fluxo dos processos e avaliar os riscos, conforme tem
orientado os órgãos de controle por meio de legislações. Elton diz que os
processos que tem o seu trâmite apenas dentro do campus Serra serão utilizados
no SIPAC (módulo protocolo) de forma cem por cento eletrônica. Para os
processos com tramitação externa ao Campus, serão necessárias reuniões com
especialistas da reitoria e outros campi para manter um fluxo único na instituição.

A vigência do projeto compreenderá o período de 2018 a 2021. 3. Distribuição
de Salas e Ambientes. Gilmar apresenta proposta de distribuição de acordo com
as necessidades do campus. 4. Informes. Mobilidade. Gilmar explica que o edital
foi suspenso devido a dúvidas de interpretação a respeito da validade do
resultados dos editais. No entendimento da comissão, as pontuações são válidas
até o lançamento de um novo edital, pois as pontuações podem se alterar em
função das novas portarias e de prazos. A fim de melhorar o processo, a comissão
propõe que seja aberto um edital permanente que seguirá a seguinte dinâmica: i)
os servidores interessados inscrevem-se a qualquer momento, deixando as fichas
de inscrição no CGGP; ii) para cada nova vaga será publicada uma notícia,
informando o setor de destino, horário de trabalho e data/hora de avaliação das
inscrições; iii) caso necessário, os servidores podem atualizar suas fichas a
qualquer momento; iv) a comissão retira as fichas, na data e hora indicada na
notícia, avalia e publica os resultados. Desta forma a pontuação será sempre
calculada com base no dia da avaliação das fichas. A comissão conversará com a
CGGP sobre os novos procedimentos, uma vez que a mesma foi incluída no
processo. Emerson atualiza o orçamento do campus para os presentes. Anderson
apresenta o Plano Diretor de Tecnologia da Informação do Campus - PDTI para
apreciação do Conselho sendo aprovado pelos presentes. 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.

