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No dia vinte de oito de março de dois mil e doze reuniu-se o Conselho de Gestão
do Campus Serra, sob a presidência do Diretor – Geral do Campus ADEMAR
MANOEL STANGE, com a presença do Diretor-adjunto, SEBASTIÃO ALVES
CARNEIRO; do 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 Apoio ao Educando, ÉRICA GILES
BRAGANÇA; o Coordenador do curso de Automação Industrial, MARCO
ANTÔNIO LEITE CUADROS; 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 do Curso Técnico de
Informática, EDUARDO MAX AMARO AMARAL; a Coordenadora da Biblioteca,
ROGÉRIA GOMES BELCHIOR;a Coordenadora do Núcleo Incubador do Campus
Serra; ELISÂNGELA CAMPOS DA ROSA BROETTO; O Coordenador do curso de
TADS à distância; JOSÉ INÁCIO SERAFINI; O Coordenador Adjunto de Pesquisa;
RENATO TANNURE ROTTA DE ALMEIDA;O Coordenador do CIEE; WALACE
ANDRADE CRUZ NASCIMENTO; A Coordenadora de Execução Financeira e
Orçamentária; ÉLIKA CAPUCHO DELAZARE; O Coordenador de Licitações e
Compras; WAGNER POLTRONIERE ENTRINGER;

e a Coordenadora de

Desenvolvimento de Pessoas; O Coordenador de Materiais e Patrimônio;
WESLEY CORREA COSTA MELISSA RODRIGUES SATHLER. Ademar dá início
a reunião falando da resolução que regulamenta o Conselho de Gestão nos

campi. Fala da necessidade de adequar a composição do Conselho de Gestão do
Campus Serra à resolução do Instituto uma vez que o conselho de Gestão do
Campus Serra foi criado antes da resolução. Fica decidido formar uma comissão
composta pelos servidores Sebastião Alves Carneiro, Renato Tanure Rotta de
Almeida, Lydia Márcia Braga Bazet, Anete Silva dos Santos Ferreira e Emerson
Atílio Birchler para estudarem a nova composição do Conselho.
1. Informes. Ademar fala sobre as Notas de Auditoria que o campus recebeu
questionando o benefício de periculosidade concedido a alguns professores. Diz
que o novo laudo deverá ser individual por servidor. Fala também que a nota de
auditoria solicita a abertura de processos com o intuito de apurar os professores
em regime de dedicação exclusiva que prestaram serviços fora do instituto . 2.
Execução Orçamentária 2011. Ademar apresenta os gastos do ano de 2011. Diz
que os recursos são distribuídos em função da planilha do Conif que baseia no
quantitativo de alunos e gastos com custeio. Compara o orçamento de 2011 com o
de 2012 e diz que o orçamento do Campus para esse ano é de dois milhões e
quatrocentos podendo haver ao longo do ano alguma suplementação. Diz que o
orçamento será publicado para conhecimento da comunidade.Em seguida
apresenta a proposta de distribuição do orçamento para diárias e passagens no
ano de 2012. Os valores foram estimados dentro do que foi realizado no ano de
2011 ficando cem mil para capacitação mais 20 do custeio. Emerson diz que o
orçamento é dinâmico e pode ser atualizado. Ademar fala da necessidade das
coordenadorias estabelecerem critérios para uso do valor destinado a cada um. A
proposta foi aprovada por todos os presentes.

Política de Assistência estudantil – Érica apresenta planilha com os valores
destinados a cada programa. Fala que a política de assistência estudantil prevê
uma comissão para acompanhar a divisão dos recursos. O orçamento fica assim
dividido: 10 por cento para programas universais, oitenta por cento para atenção
primária,10 por cento para atenção secundária. Os valores foram distribuídos em
decorrência da demanda de acordo com pesquisa feita em 2011. Diz que os
alunos da educação a distância estão incluídos na política, porém precisam

verificar como identificar os alunos. Lydia diz que os alunos em vulnerabilidade
poderão ser identificados por pólo, informação que será repassada para o fórum.
Ademar diz que esse é o primeiro ano que a política será colocada em prática e
que em agosto é possível reavaliar os recursos.
Instituição do Núcleo Incubador do Campus Serra – Elisângela e Emanoel
falam sobre a instituição do núcleo incubador do Campus Serra. Diz que a
Incubadora é do Instituto e que serão criados núcleo incubador nos Campi que
possuem o ensino superior, sendo que a gestão do núcleo será do campus. Diz
que o núcleo incubador tem como vantagem a geração de impostos para o
município e mercado de trabalho. Ademar pergunta se é possível o envolvimento
de alunos nesse núcleo. Renato diz que a incubadora já está inserindo alunos no
mercado de trabalho por meio de contratação e espera com a institucionalização
do núcleo agregar também os servidores. Elisângela coloca a necessidade de
criar uma comissão para analisar e referendar os documentos criados com base
na resolução 70 que institui a incubadora. Fica decidido que a comissão será
composta pelos servidores Elisângela, Renato, Eduardo Max, Walace e Emerson.
Conselho de ética discente. Anete fala que está em andamento os trabalhos
para a criação do Conselho de ética discente. Diz que está em contato com outros
campi para criar a composição do Conselho.
Não tendo mais nada a tratar Eu, Anete Silva dos Santos Ferreira, lavrei a
presente ata, que será submetida à aprovação de todos os presentes.
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