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No dia dezoito de abril de dois mil e treze reuniu-se o Conselho de Gestão do
Campus Serra, sob a presidência do Diretor – Geral do Campus, JOSÉ GERALDO
DAS NEVES ORLANDI com a presença dos seguintes membros: A Subgerente
de Gestão Educacional, ANETE SILVA DOS SANTOS FERREIRA;

O

Coordenador do curso Técnico de Automação Industrial, MARCO ANTÔNIO DE
SOUZA LEITE CUADROS; A Diretora de Pesquisa e Pós - Graduação KARIN
SATIE KOMATI; A Coordenadora de Apoio ao Ensino, MARA SIMONE DE
SOUSA COSTA GUELNER; O Coordenador dos cursos superiores de Informática
CELIO PROLICIANO MAIOLI; a Coordenadora da Biblioteca, ROGÉRIA GOMES
BELCHIOR;

O

Coordenador

Desenvolvimento

de

do

Sistemas

curso

à

de

distância,

Tecnologia
JOSÉ

em

INÁCIO

Análise

e

SERAFINI;

Representando a Coordenadora do curso de Pós – Graduação em Informática na
Educação RUTINELI DA PENHA FAVERO; Representando a Coordenadora de
Execução Financeira e Orçamentária; VERA PINHEIRO MATTOS; O Coordenador
de

Licitações

e

Compras,

WAGNER

POLTRONIERE

ENTRINGER;

O

Coordenador de Materiais e Patrimônio, WESLEY CORREA COSTA; O
Coordenador

da

Coordenadoria

de

Controle

e

Almoxarifado,

NILTON

RODRIGUES DE SIQUEIRA; O Coordenador de Obras e Manutenção ROBERTO
INHANCE. A Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas MELISSA
RODRIGUES SATHLER. A reunião começa com o primeiro ponto de pauta: 1.
Pólos ead e-tec nos campi do Ifes. José Geraldo Explica o que um polo ead.
Diz que o campus Guarapari quer fazer um Projeto Piloto de um curso técnico em
seis campi. Fala dos impactos que serão causados na infraestrutura do campus

Serra caso haja aceitação do pólo e-tec. Diz que toda a documentação estará
ligada ao campus ofertante. Diz que o Campus Guarapari é quem vai gerenciar o
curso e pergunta ao Conselho se o campus Serra tem interesse em ofertar o
curso. Diz ainda que como contrapartida quando criarmos um curso e - tec
Guarapari poderá receber esse curso no Campus dele. Fala dos prós e contras.
Karin pergunta sobre quais computadores serão usados nesse curso. Orlandi fala
que os computadores estão sendo trocados e que é possível utilizá-los. Felipe
Martins fala que tem vários professores sem computadores. Orlandi diz que a
quantia dá para suprir a todos. Serafini diz que devemos aguardar a posição do
CEAD antes de aceitarmos. José Geraldo sugere que o Campus Serra aceite a
proposta de receber o curso e-tec apenas se utilizar o caminhão para realização
do curso. Decide-se por essa sugestão. 2. Projeto do Espaço Ciência. Giovani
apresenta o Projeto do grupo de pesquisa GERA (Grupo de Energias Renováveis
para Automação). Explica o objetivo do Projeto que é fazer um Centro de Ciências,
utilizando a energia solar. Explica que o espaço será utilizado para pesquisa e
formação de professores. A ideia é ter um espaço para socializar o conhecimento
entre alunos e professores e que a casa seja uma base para demais projetos.
Orlandi fala da necessidade de fazer o projeto em harmonia com o Projeto
Arquitetônico da escola. Diz também que é possível aproveitar o espaço para os
eventos do campus como mostra tecnológica, semana de meio ambiente,
Confrajovem etc. 3. Reestruturação das salas administrativas. José Geraldo
apresenta um desenho com distribuição das salas. Após discussões, decide-se
que a Diretoria de Pesquisa e Extensão juntamente com a Diretoria de Ensino
ficarão na sala que era do Diretor Adjunto e os coordenadores dos cursos a
distância ficarão na sala que foi da Gerência de Gestão Educacional. 4.
Regimento Interno. José Geraldo fala da criação das comissões e dos prazos
para elaboração do Regimento do Campus. Solicita aos diretores indicarem
nomes para comporem as comissões. Os nomes apresentados para a Comissão
da área administrativa são: Emerson, Wagner, Melissa e Nilton e para a Comissão
da área de Ensino Karin, Felipe, Marco Antônio, Célio, Serafini, Geruza, Maxwell,
Reginaldo Corteletti, e Caroline. Fica estipulado o prazo de no máximo 90 dias

para entrega dos trabalhos. Celio pergunta sobre a reestruturação do Conselho.
Sugere-se manter o mesmo modelo até amadurecer a ideia da reestruturação. 5.
Informes gerais. Fala dos 03 cursos PRONATEC e do início das aulas no dia 14
de maio deste ano. Diz sobre os polos de inovação Tecnológica. Fala que o
governo está criando 40 polos e que o Ifes deverá concorrer ao edital, sendo que
se ele ganhar esse polo será construído no Campus serra. Em seguida, fala dos
Centros Vocacionais Tecnológicos, que tem uma infraestrutura própria para ofertar
cursos FICs. Diz que já existe um Projeto para esse polo, mas ainda não saiu do
papel. Esse ano a verba está vindo para o Ifes. O Campus Serra foi convidado
para entrar no edital. Emerson diz que o orçamento de custeio já chegou e será
distribuído com os valores a serem repassados para conhecimento da
comunidade. José Geraldo diz que a FCC para os cursos deverá sair neste ano e
que as FG2 irão para a reitoria para posterior distribuição. Fala da planilha sobre
reestruturação da rede federal enviada novamente ao Mec que totalizou 28
milhões. Diz da necessidade de formar um grupo de pessoas para pensar sobre
um Master Plan com o intuito de definir as áreas do campus. Mostra no mapa
onde ficariam as construções do bloco nove, CVT e Pólo de Inovação
Tecnológica. Não tendo mais nada a tratar, José Geraldo encerra a reunião. Eu,
Sara Coelho Gregório Dias, lavrei a presente ata, que será submetida à aprovação
de todos os presentes.

