SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CAMPUS SERRA

ATA DA REUNIÃO ADMINISTRATIVA DO CAMPUS SERRA

vinte e seis de março de dois mil e dez

No dia vinte e seis de março de dois mil e dez, às quinze horas , na sala de
reuniões 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 coordenador do curso de Engenharia de Controle e Automação
Giovani Zanetti Neto o professor Jefferson Oliveira de Andrade, 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;a Coordenadora de
Desenvolvimento de Pessoal, Aracely Schulz Bastos;o coordenador de
Tecologia da Informação,Anderson Dias de Oliveira; o professor Mateus
Conrad Barcellos da Costa, o professor Luiz Alberto Pinto;a servidora
Eglalciane Lyrio Tongo. O Diretor começou a reunião dando boas vindas aos
novos coordenadores de curso,professor Mateus Conrad Barcelos da
Coordenadoria dos cursos superiores de Informática e o professor Luiz Alberto
Pinto da Coordenadoria de Engenharia de Controle e Automação. Agradeceu
aos coordenadores Gilmar,Giovani e Bene pelo trabalho desempenhado até o
presente momento. Informou que o edital do concurso público deverá ser
publicado no domingo e que as nomeações devem ocorrer até julho. Em
seguida,falou sobre a falta de materiais, em especial sobre cartuchos para
impressoras. Emerson explicou que o pregão foi feito ano passado mas que
devido às dificuldades ocorridas no sistema UASGUI, a descentralização e a
mudança de CNPJ dificultaram o processo, mas que há uma previsão de
normalidade até semana que vem. Em seguida,Anderson informou que o
número de usuários com a rede sem fio ultrapassou os usuários da rede
cabeada. Ademar fala sobre o regime de seis horas dos servidores técnicos
administrativos.Diz que Emerson está participando das reuniões sobre o
assunto no Ifes e que está havendo uma discussão sobre o assunto em nível
nacional através do CONIF. Sebastião fala que as catracas começarão a
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funcionar dia seis de abril. Em seguida, Ademar começa a falar sobre o
orçamento do campus serra. Mostra o quadro de detalhamento das despesas
de dois mil e dez. Explica que os valores ali colocados não é dinheiro e sim
limites orçamentários e que a previsão de reposição desse limite é para abril.
Ademar apresenta a proposta de distribuição de passagens e diárias,onde
vinte e cinco por cento fica com a diretoria,quinze por cento para os técnicos
administrativos e trinta por cento para a coordenadoria de Automação Industrial
e trinta por cento para a coordenadoria de informática. Depois apresenta o
planejamento financeiro e relaciona as prioridades de construção. Como
primeira prioridade coloca a construção de um prédio para salas de aula e
laboratórios;segunda prioridade: Manutenção corretiva e preventiva das
edificações do campus;terceira prioridade:Reformas e adequações das
instalações físicas para atender aos portadores de necessidades educacionais
especiais;quarta prioridade: Construção e instalação de uma biblioteca e sala
de estudos e quinta prioridade: Construção e instalação de um auditório com
trezentos lugares totalizando o valor de cinco milhões duzentos e noventa e
sete mil e quatorze centavos. Apresenta o projeto do bloco nove,fala da
possibilidade de ampliação do Centro de Educação a Distância com recursos
advindos da educação a distância. Fala sobre o projeto de construção da
biblioteca sobre o CEAD,diz que a construção seria mais rápida e diminuiria o
custo. Diz que o projeto do bloco nove deve ficar pronto até julho do corrente
ano. Em seguida,apresenta o projeto de reforma do registro escolar que foi
aprovado por todos e que deverá ser realizado em breve. Anderson fala que a
sala da coordenadoria de Tecnologia de Informação é muito pequena. Discutese o pouco uso da sala de iniciação científica,e a possibilidade de usá-la para
outro fim. Luiz acha que é necessário mantê-la pois tem alguns projetos a
serem desenvolvidos e que portanto,precisarão utilizá-la.Ademar termina a
reunião, às dezessete horas e vinte minutos ficando para discutir na próxima
reunião os pontos: Conselho de Gestão e gráfica visto que não foi possível
discutí-los devido ao horário. Assim,eu, Sara Coelho Gregório Dias,lavrei a
presente ata que será encaminhada a todos os presentes para leitura e
aprovação.
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