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No dia dezoito de agosto de dois mil e dez reuniu-se o Conselho de Gestão do
Campus Serra, sob a presidência do Diretor - Geral ADEMAR MANOEL STANGE,
com a presença do 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; a Coordenadora de
Registros Acadêmicos, ANA LÚCIA SARAIVA THEBAS; a Coordenadora da
Coordenadoria de Comunicação Social, EGLALCIANE DE LYRIO TONGO, a
Coordenadora de Execução Financeira, ÉLIKA CAPUCHO DELAZARE, a
Coordenadora de Apoio ao Educando, ÉRICA GILES BRAGANÇA, o Coordenador
da Coordenadoria de Tecnologia da Informação, ANDERSON DIAS DE OLIVEIRA
o Coordenador de Automação Industrial, LEONARDO AZEVEDO SCARDUA; o
Coordenador do curso de Engenharia de Controle e Automação, LUIZ ALBERTO
PINTO; a Coordenadora de Apoio ao Ensino, MARA SIMONE DE SOUZA
GUELLNER, o Coordenador dos cursos Superiores de Informática, MATEUS
CONRAD BARCELLOS DA COSTA, a Coordenadora de Desenvolvimento de
Pessoas, MELISSA RODRIGUES SATLHER, o Coordenador de Licitações e
Compras, WAGNER POLTRONIERE ENTRINGER, o Coordenador de Materiais e
Patrimônio, WESLEY CORREA DA COSTA, o Coordenador Adjunto de Pesquisa,
RENATO TANNURE ROTTA DE ALMEIDA,o representante dos alunos dos cursos
superiores, LUCAS SELVATICI MARCHESI, o representante dos alunos dos
cursos técnicos, VITOR DE LIMA SIQUEIRA. A reunião teve a seguinte pauta: 1.

Informes/observações; 2. Regimento Geral do Ifes; 3. Divulgação das
decisões do Conselho; 4. Criação do órgão de representação dos alunos; 5.
Mecanismos de acompanhamento e controle das atividades docentes/ensino
.
1. Informes/observações - Ademar inicia a reunião dando boas vindas ao
professor Renato Tannure, Coordenador Adjunto de Pesquisa, que agora também
faz parte do Conselho. Parabeniza a equipe pedagógica pelo I Seminário de
Educação Profissional e Tecnológica para Estudantes, ocorrido no dia onze de
agosto. Fala da aprovação da Resolução vinte e seis do Conselho superior que
trata da carga horária de seis horas para os servidores técnicos - administrativos.
Em seguida, fala da elaboração dos projetos executivos do Bloco nove, da
biblioteca e do auditório. Diz que a empresa Avantec, ganhadora da licitação, já
fez a primeira visita e que foi colocado para eles como prioridade o bloco nove.
Em seguida, fala da nota de pesar pelo falecimento do aluno Vítor, portador de
necessidades educacionais especiais, e agradece pela sua contribuição na cultura
inclusiva no Campus Serra. 2. Regimento Geral do Ifes - Ademar fala do
processo de construção do regimento geral do Ifes, que é um documento que
disciplina o funcionamento e regulamenta todas as atividades da Instituição. Diz
que o documento está disponível no site para consulta e sugestões até o dia 20 de
agosto. 3. Divulgação das decisões do Conselho – Ademar sugere que as
decisões do conselho sejam divulgadas por meio de um documento mais
resumido, visto que a Ata é um modelo de documento muito extenso. Em relação
ao portal, Eglalciane e Anderson dizem que está praticamente pronto, faltando
apenas alguns ajustes. Ademar fala que é preciso ver um professor de português
para revisar as matérias antes de colocar o site no ar. Fica decidido que Mateus
vai conversar com a professora de português Andréia Delmaschio, lotada em sua
coordenação para verificar com ela a possibilidade de fazer as revisões. Mateus
fala da necessidade de agilizar o portal para dar maior visibilidade aos cursos,
uma vez que a forma de ingresso nos cursos superiores será através do Enem.
Eglalciane fala da necessidade de padronizar a comunicação. Diz que a partir de
agora, os cartões de visita serão feitos aqui no Campus, fala também que as

comunicações serão feitas através do e-mail institucional dos servidores. Diz ainda
que os murais da escola serão padronizados e que toda informação vai passar
pela CSO para validação. 4. Criação do órgão de representação dos alunos Ademar sugere criar uma comissão composta pelos alunos Lucas e Vitor para
definir qual modelo de representação estudantil será criado; Se grêmio, diretório
ou centro acadêmico. Luiz Alberto diz que um dos aspectos favoráveis na visita do
Mec para reconhecimento de curso é a representação estudantil, mas salienta que
não deve haver interferência da escola e que a representação deve ser criada
apenas pelos alunos. Lucas fala da burocracia para se criar um centro acadêmico,
e que o mesmo requer tempo. Mateus sugere a criação de dois centros
acadêmicos, um de informática e outro na área de automação. Fica decidido que
os alunos Lucas e Vitor irão fazer contato com os demais alunos para criar uma
comissão de alunos no intuito de criar uma representação estudantil, sendo que
José Geraldo será a pessoa de contato caso eles precisem de algum apoio do
Campus. 5. Mecanismos de acompanhamento e controle das atividades
docentes/ensino. José Geraldo fala do Plano de Ensino que é um documento
que todo professor deve entregar, mas alguns não o fazem trazendo dificuldades
para o núcleo pedagógico. Lembra também que esse é um documento obrigatório
na visita de avaliação do Mec. Fala que hoje existe o nada consta do Registro
acadêmico, Biblioteca e do Núcleo Pedagógico.Sugere que seja criado um nada
consta da Coordenadoria de Curso que deverá ser emitido apenas quando
solicitado pelo professor e também do uso dos quatros nada consta nos processos
de progressão docente e nas solicitações de cursos de capacitação. Fica decidido
que esse assunto será discutido com os professores nas Coordenadorias de
Cursos.
Não tendo mais nada a tratar, encerra-se a reunião. Eu, Sara Coelho Gregório
Dias, lavrei a presente ata, que será submetida à aprovação de todos os
presentes.

