SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CAMPUS SERRA

ATA DA REUNIÃO ADMINISTRATIVA DO CAMPUS SERRA

onze de fevereiro de dois mil e dez

No dia onze de fevereiro de dois mil e dez, às quinze horas e trinta minutos, no
auditório do Campus Serra, reuniram-se, sob a presidência do Diretor – Geral
do Campus,professor Ademar Manoel Stange, o Diretor-Adjunto Sebastião
Alves Carneiro; 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, Gilmar Luiz Vasssoler; o
Coordenador do Curso Técnico de Informática, Wagner Kirmse Caldas;o
Coordenador do Curso Técnico de Automação Industrial, Bene Régis
Figueiredo; o professor Jefferson Oliveira de Andrade, responsável pela
reestruturação do curso superior de Redes de Computadores; representando
a Coordenadora da Biblioteca, Rogéria Gomes Belchior, a bibliotecária Paula
Mariani Damiani Taquete;representando a Coordenadora de apoio ao
Ensino,a servidora Gizele Ferreira Martins; a Coordenadora do Registro
Acadêmico, Ana Lúcia Saraiva Thebas; o Coordenador do CIEE Walace
Andrade Cruz Nascimento; o Coordenador de Materiais e Patrimônio, Wesley
Correa Costa; o Coordenador de Obras e Manutenção, Marcos Rogério
Moreira;a Coordenadora de Desenvolvimento de Pessoal, Aracely Schulz
Bastos. O Diretor começou a reunião dando alguns informes,disse que o IFES
foi a quarta Instituição mais procurada no Brasil, no Sistema de Seleção
Unificada (SISU).Em seguida, fala da pouca procura para as vagas do edital de
remoção interna do IFES e da previsão de vagas restantes serem liberadas.
Diz que de acordo com a nova legislação de concursos públicos as provas de
desempenho deverão ser filmadas e as questões discursivas deverão ter uma
resposta oficial. Fala do interesse de países como Alemanha,Cingapura e
Portugal de fazerem intercâmbio com o IFES. Com a Alemanha o intercâmbio
seria com alunos e professores de graduação na área de meio ambiente e
controle e automação, Cingapura: Alunos da área de mecânica e com Portugal
a procura é de alunos para cursos de mestrado e doutorado .Em relação as
aquisições para dois mil e dez,Ademar disse que está sendo feita uma compra
de quadro interativo/lousa digital,para todos os campi,cuja especificações já
foram passadas por e-mail aos coordenadores de curso. Em seguida passa a
palavra ao gerente de gestão Educacional,para dar alguns informes.José
Geraldo fala do PROEJA FIC que começa no início de março, recebendo
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sessenta alunos de uma escola municipal de Serra, todas as quartas -feiras no
turno noturno. Fala da dificuldade de salas de aulas para receber esses alunos.
Em seguida fala do projeto piloto do CEAD onde cada Campus teria um
espaço/sala de coordenação, para trabalhar com algumas disciplinas dos
cursos presenciais que seriam ofertadas a distância. Sebastião e Gilmar acham
desnecessário ceder um espaço físico visto que a estrutura física do CEAD
está localizada no Campus Serra. Yvina é chamada para comparecer à reunião
e esclarecer melhor o projeto. Após Yvina esclarecer alguns pontos, Ademar diz
que é preciso amadurecer o projeto e encontrar uma solução para a dificuldade
de espaço que o Campus Serra tem. Dando continuidade a reunião, Ademar
solicita aos coordenadores que ainda não enviaram o relatório de gestão dois
mil e nove que o façam, o mais breve possível. Em seguida,fala de algumas
providências administrativas que estão sendo tomadas. Diz que Wagner
Poltroniere já está vendo a madeira para as mesas que serão colocadas na
área de vivência. Diz que as lixeiras para coleta seletiva estão chegando e que
os os bebedouros da escola serão trocados. Fala dos projetos de reforma que
serão feitos, como adequação das portas e banheiros para portadores de
necessidades especiais e também a troca dos corrimãos por aço inoxidável.
Ademar diz que vai providenciar o termo de referência para o projeto de
engenharia do bloco nove. Em relação ao campo de futebol society, diz que o
projeto apresentado pela arquiteta ficou muito caro e que, é preciso priorizar as
necessidades. Fala da necessidade de construir uma biblioteca maior. A idéia
seria talvez construir em cima do bloco oito(CEAD) de acordo com o projeto
original. Emerson fala que a compra de insufilmes,persianas e divisórias que
seria feita em conjunto com os demais campi, será feita separada devido às
peculiaridades de cada campi. Emerson diz também que as catracas deverão
começar a funcionar. Gilmar questiona se vale a pena devido o alto custo de
manutenção. Wagner Poltroniere e Emerson acham que o sistema daria maior
segurança aos servidores e alunos e também um controle maior dos bens
patrimoniais. Marcos concorda com Gilmar e diz que o custo operacional do
sistema é alto. Ademar pensa em conseguir um contrato que seja barato e fica
decidido colocar o sistema para funcionar. Emerson fala que o senhor Nivaldo
vai colocar uma máquina copiadora na cantina e que o preço da cópia deverá
ser de doze centavos. Fica definido que a gráfica da escola cobrará oito
centavos por cópia sendo adotado o modelo de Cariacica onde o valor é
anotado em uma caderneta e o pagamento efetuado no banco do Brasil.
Ademar fala da compra de uma impressora de produção e uma máquina xerox.
Emerson fala que a compra de ar condicionado split está em andamento e que
a licitação foi feita por registro de preço. Em seguida, Ademar fala da
necessidade de melhorar o acompanhamento dos alunos faltosos e também da
decisão dos coordenadores dos cursos da área de informática, em trocar o
curso de Redes de Computadores por um curso de Pós-graduação. Segundo
os coordenadores, essa decisão se deu, devido à baixa procura pelo curso. Em
seguida, Ademar fala do Regimento interno para o Conselho de Gestão. Fala
que o Conselho será composto pelo Diretor-Geral,Diretor – Adjunto, Gerente de
Ensino, subgerente de Ensino e por todos os Coordenadores. Pergunta a todos
se deve haver a representação do segmento discente no Conselho de Gestão
do Campus e todos concordam que sim,ficando limitado a participação ao
número de três alunos.Emerson sugere eleger os alunos entre os
representantes de turma. Fica a definir como será a eleição do segmento
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discente. Ademar fala da publicação das atas do Conselho. Fica definido que
as Atas estarão disponíveis em formato PDF. Não tendo mais nada a tratar eu,
Sara Coelho Gregório Dias,lavrei a presente ata,que será submetida a
aprovação de todos os presentes.

Ademar Manoel Stange____________________________________________
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