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No dia vinte e três de outubro de dois mil e quatorze reuniu-se os servidores do
Campus Serra, sob a presidência do Diretor Geral do Campus, JOSÉ GERALDO
DAS NEVES ORLANDI. A reunião foi iniciada com o diretor geral agradecendo a
presença de todos. Logo depois, apresentou os novos servidores, o perfil
institucional do Campus e a organização didático-pedagógica com dados dos
cursos, número de alunos, professores, técnicos etc. O diretor também falou sobre
a infraestrutura física, como a construção do bloco nove. Em seguida, prosseguiu
com informações acerca do projeto da quadra poliesportiva. Ele informou que a
quadra será construída em duas etapas, cobertura e piso, e será feita através de
licitação RDC – Regime Diferenciado de Contratação. Na sequência, José Geraldo
mencionou acerca dos perfis de estudantes de toda a rede Ifes, ressaltando quais
são os atendidos pelo Campus Serra. Para reflexão dos servidores, o diretor
apresentou um trecho do filme Quem mexeu no meu queijo? Depois, apresentou a
lei sobre a criação dos Institutos Federais e também a expansão acadêmica
segundo o PDI para os próximos anos e as propostas de criação de novos cursos
técnicos. Uma dessas propostas destacadas foi a de criação do curso técnico
integrado, para o qual foram apresentados diversos fatores que indicam essa
necessidade. José Geraldo então encerrou sua fala e passou a palavra para
Wagner Teixeira, Diretor de Ensino, que demonstrou um levantamento de dados
dos cursos técnicos do Campus Serra. Wagner demonstrou dados como número
de alunos matriculados, evasão, tempo de permanência, candidato x vaga etc.,
indicando também as ações para resolver esses problemas apresentados, como
divulgação, visitas a escolas, mudança dos PPCs e concomitância a partir do

segundo ano, bem como os resultados dessas ações. Encerrando sua
apresentação, passou a palavra para Karin Komati, Diretora de Pesquisa, que
apresentou informações sobre o pedido de mestrado profissional em Engenharia
de Controle e Automação. Ela apresentou também dados acerca da produção
acadêmica e bibliográfica do Campus Serra. Depois, passou para informações
acerca da Incubadora e das empresas incubadas. Por último, nos informes,
mencionou sobre o edital do Branetec, os cursos de extensão, o Polo de Inovação
e o edital dezessete do CNPq. Terminando sua apresentação, passou a palavra
para Emerson, Diretor de Administração e Planejamento, que prestou informações
acerca das matrizes orçamentárias de 2014 e 2015, bem como sobre a data-limite
para emissão de nota de empenho, a criação da Coordenadoria Geral de
Administração (CGA), as aquisições em conjunto com outros campi, os exames
obrigatórios para servidores, a nova empresa para limpeza e conservação, a
contabilidade e a gráfica. Encerradas as falas, o diretor geral abriu espaço para
discussões dos servidores. Os debates giraram em torno do curso técnico
integrado e, após longa discussão, foi programado para prosseguir os debates em
outra reunião. Não tendo mais nada a tratar, encerrou-se a reunião. Eu, Nelson
Martinelli Filho, lavrei a presente ata, que será submetida à aprovação de todos os
presentes.

