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No dia doze de abril de dois mil e onze 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;

Representando

a

Subgerente de Gestão Educacional, LYDIA MÁRCIA BRAGA BAZET; a
Coordenadora de Registros Acadêmicos, ANA LÚCIA SARAIVA THEBAS; a
Coordenadora da Coordenadoria de Comunicação Social, EGLALCIANE DE
LYRIO TONGO; representando a Coordenadora de Apoio ao Educando, CYNTIA
KRUGUER KININO, o Coordenador da Coordenadoria de Tecnologia da
Informação, ANDERSON DIAS DE OLIVEIRA; o Coordenador do curso 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, HILÁRIO SEIBEL JUNIOR; o
Coordenador do curso Técnico de Informática, EDUARDO MAX AMARO
AMARAL; o Coordenador do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento
de Sistemas na

modalidade à Distância, JOSÉ INÁCIO SERAFINI; a

Coordenadora

Desenvolvimento

de

de

Pessoas,

SATLHER; representando o Coordenador
PINHEIRO

MATOS;

a

Coordenadora

da

MELISSA RODRIGUES

de Materiais e Patrimônio,VERA
Biblioteca,

ROGÉRIA

GOMES

BELCHIOR; o representante dos alunos dos cursos superiores, LUCAS

SELVATICI MARCHESI. 1.Informes/observações - Ademar inicia a reunião
dando boas vindas aos novos Coordenadores da área de informática, Eduardo
Max e Hilário Seibel e também ao Coordenador do curso de Tecnologia em
Análise e Desenvolvimento de Sistemas na modalidade à distância, José Inácio
Serafini. Em seguida, passa a dar alguns informes como o orçamento 2011 para o
Campus Serra. Fala do decreto 7446/2011 que estabelece, no âmbito do Poder
Executivo, limites e procedimentos para empenho de despesas com diárias,
passagens e locomoção no exercício de 2011.Diz que para o primeiro semestre o
valor com diárias será de vinte e cinco por cento do valor que foi executado no ano
passado. Fala também da portaria trinta e nove do Ministério de Planejamento,
Orçamento e Gestão que suspende, por tempo indeterminado, os efeitos das
portarias de autorização para realização de concursos públicos. Em seguida, fala
sobre o PRONATEC – Programa Nacional de acesso ao Ensino Técnico, que
abrangerá o Sistema “s”, os Institutos Federais e terá vinculação ao Fundo de
Financiamento do Ensino Superior (FIES), sendo opcional às instituições aderirem
ao programa. Ademar retoma o assunto do calçado fechado por ter gerado
descontentamento por parte dos alunos. Cita o trecho da Ata do Conselho de
Gestão de 10 de julho de 2010 onde foi votado o uso de calçado fechado para os
alunos após visita da equipe de Segurança do Trabalho. Diz que os alunos do
curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas fizeram um abaixo – assinado
contra a medida. Sebastião lembra que os professores que trabalham nos
laboratórios que tem periculosidade e insalubridade recebem um benefício,
portanto deve-se tomar cuidado para não aceitar alunos com calçados abertos
nesses laboratórios. José Geraldo diz que fez contato com os outros campi para
saber qual o procedimento adotado por eles e que onze campi adotam o uso do
calçado fechado. Lydia diz que deve se ter cuidado com nossas exigências, pois
há questões mais sérias a serem discutidas do que a vestimenta. Lucas diz que
concorda com a medida, mas é necessário ver a opinião da maioria dos alunos.
Emerson sugere restringir o uso do calçado aos laboratórios. Após várias opiniões
acerca do assunto, coloca-se o tema em votação. Anderson vota na proposta de
todos os alunos inclusive servidores aderirem ao uso do calçado fechado, o

restante dos presentes votam na proposta de recomendar o uso do calçado
fechado nas dependências do Campus Serra e na obrigação do uso de calçados
fechados nos laboratórios que tenham periculosidade e insalubridade.
2. Política de Assistência estudantil – Cyntia fala da construção da política
estudantil com a ampliação nacional dos recursos. Fala das ações que se
propõem a apoiar a formação dos alunos por meio do levantamento de suas
necessidades. Cita a construção de programas como o Confrajovem, e da
possibilidade de criar o auxílio alimentação. Diz que a Política de Assistência
estudantil foi aprovada pelo Colégio de Dirigentes no dia 11/04/11 e que agora
segue para o Conselho Superior e que os recursos serão geridos por uma
comissão que será criada no Campus ficando a cargo do Conselho de Gestão
aprovar a destinação dos recursos. Em seguida, José Geraldo toma a palavra
para fazer uma homenagem surpresa a Ademar e Sebastião pela contribuição na
história dos 10 anos do Campus Serra. Na ocasião, foi entregue aos mesmos uma
placa comemorativa.
3. Apresentação do resultado da Avaliação do Campus Serra. Lydia como
membro da Comissão Própria de Avaliação do Instituto, apresenta os resultados
da avaliação do Campus Serra. Diz que houve uma representatividade expressiva
de Administrativos e professores, mas que o resultado não foi muito positivo. Fala
da necessidade de todos estarem atentos em algumas ações, assim como,
conhecer melhor os documentos institucionais para uma melhor avaliação do
Campus. Lucas fala sobre algumas reivindicações do Centro Acadêmico. Ademar
sugere que ele encaminhe as solicitações em um documento. José Geraldo diz
que já conseguiram uma sala para o Centro Acadêmico ficando definido que a
sala será para os dois Centros Acadêmicos. Lucas Concorda por achar que assim
eles estarão mais integrados. Ademar encerra a reunião dando posse aos novos
membros do Conselho de Gestão, Eduardo Max, Hilário Seibel, José Serafini e
Isaura Alcina por meio da portaria nº 83 de 12 de abril de 2011. Por fim, define-se
um dia da semana e horário fixos para as próximas reuniões do Conselho. Todos
concordam que as reuniões serão terça-feira às treze horas e trinta minutos. 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.
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