SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CONSELHO DE GESTÃO – CAMPUS SERRA

ATA DO CONSELHO DE GESTÃO DO IFES
INST IT UTO F E DE R AL D O ES P ÍR IT O S ANT O – C AM P US SER R A
15 DE AGOSTO DE 2017

No dia quinze de agosto de dois mil e dezessete reuniu-se o Conselho de Gestão
do Campus Serra, sob a presidência do Diretor – Geral, JOSÉ GERALDO DAS
NEVES ORLANDI com a presença dos seguintes membros: o Diretor de Pesquisa, Pós - Graduação e Extensão GILMAR LUIZ VASSOLER, o Diretor de Ensino,
WAGNER TEIXEIRA DA COSTA; o Coordenador do curso técnico de Automação
Industrial GIOVANI ZANETTI NETO; o Coordenador do Curso de Engenharia de
Controle e Automação, LEONARDO AZEVEDO SCARDUA, o Coordenador do
curso de Manutenção e Suporte a Informática, EDUARDO MAX AMARO AMARAL;
o Coordenador do curso Técnico de Informática EDILSON LUIZ DO NASCIMENTO; o Coordenador do curso de Sistemas de Informação MATEUS CONRAD BARCELLOS DA COSTA, a substituta da Coordenadora Geral de Gestão de Pessoas,
ARACELI SCHULZ BASTOS, a Coordenadora de Contratos, DENNIA LÚCIA
GOLDNER SCHROCK, o Coordenador de Extensão EMMANUEL MARQUES SILVA, o Coordenador de Relações Institucionais e Extensão Comunitária, WALACE
ANDRADE CRUZ NASCIMENTO. Representando o setor de Atendimento Multidisciplinar, CIBELLE CESCONETTO TORESANI, o Coordenador Geral de Administração, ROBERTO INHANCE; a Coordenadora de Contabilidade, GUELINDA
SCHULZ NASCIMENTO, o Coordenador do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, JEFFERSON RIBEIRO LIMA; a Coordenadora substituta da Biblioteca, PAULA MARIANI DAMIANE TAQUETE RODRIGUES; a Coordenadora de Comunicação Social e Eventos EGLALCIANE DE LYRIO TONGO
CASTRO; o Coordenador substituto de Tecnologia da Informação, GUSTAVO
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ZACCHÉ AGUIAR DE SOUZA; a Coordenadora de Licitações e Compras LORENA DE OLIVEIRA CARLESSO VENTURA, a Coordenadora do Registro Acadêmico, ROZIMEIRE LUCAS LOURENÇO MACHADO; a Coordenadora de Engenharia
e Manutenção, KELLY PECINALLY DIAS, o Coordenador de Patrimônio, WESLEY
CORREA COSTA, a Coordenadora do Núcleo de Arte e Cultura, ANA PAULA
KLAUCK; representando a Coordenadoria de Serviços Auxiliares e Transportes
DARCIO LEITÃO QUINTAS; representando a Coordenadoria de Protocolo e Arquivo, ALINE PIMENTEL BENEDICTO; representando os discentes, GARY MOURA
DA SILVA; representando a Coordenadora de Apoio ao Ensino, GISSELY FERREIRA MARTINS; a Coordenadora substituta de Gestão Pedagógica RENATA
IMACULADA DE OLIVEIRA, a Coordenadora de Pesquisa KARIN SATIE KOMATI.
Justificou ausência o Coordenador do Pronatec MARCOS SIMÃO GUIMARÃES.
José Geraldo inicia a reunião agradecendo a presença de todos. Ponto de pauta
anterior. Fala do ponto de pauta que ficou pendente na última reunião do Conselho sobre a representação discente: Gary, representante discente no Conselho,
trouxe a seguinte proposta de representação discente: Um representante para
cada Centro Acadêmico, três representantes para o grêmio, sendo um por turno e
um representante para pós graduação, totalizando seis representantes. Após discussões, fica definido que o Conselho de Gestão terá como representação discente: um (01) representante para cada Centro Acadêmico, um (01) representante do
grêmio e um (01) representante da pós-graduação, totalizando quatro representantes discentes no Conselho. Cronograma de reuniões do Conselho de Gestão. José Geraldo apresenta um cronograma de reuniões do Conselho de Gestão
para apreciação. Após algumas considerações, o cronograma é aprovado, ficando
definido o cancelamento da reunião, caso não haja ponto de pauta em uma das
datas estabelecidas. Aumento no valor cobrado por impressão ou cópia na reprografia. Roberto fala que o valor cobrado na reprografia hoje é de sete centavos
e sugere que esse valor seja aumentado para R$0,10 ou R$0,12. Gary fala da falta de pessoal para atendimento na gráfica. Dennia fala sobre a necessidade de
verificar o valor de repasse para o campus da cota dos alunos que são contemplados com impressão gratuita. Após discussões fica definido que o valor da cópia e
impressão será reajustado para R$0,10 (dez centavos) ficando de avaliar no ano
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que vem novamente o valor. Questionamento sobre regulamento da Coordenadoria de comunicação social e eventos. José Geraldo passa a palavra para Ana
Paula para expor seu questionamento em relação ao regulamento da Coordenadoria de Comunicação Social e Eventos - CCSE. Ana Paula fala que o regulamento da CCSE limitou o espaço para afixar cartazes, e que há pouco espaço para socializar a informação. Sugere abrir o regulamento para os setores afetados por ele
para que todos possam opinar. Propõem a construção de um regulamento. Em seguida, José Geraldo passa a palavra para Eglalciane esclarecer os questionamentos. Eglalciane diz que é de competência da CCSE a definição de critérios. Diz
que alguns murais foram retirados para reconstrução. Diz ainda que estatisticamente o NAC é o setor que mais utiliza o setor de comunicação. Fala do processo
de aquisição de 15 murais de vidro para o campus que está parado por falta de orçamento e diz que não há tentativa de obstrução da informação. Diz que houve
um ruído na comunicação e que existe a política de comunicação do Ifes a qual a
comunicação está ligada. Leonardo pensa que tem que haver normas e regulação
porque o campus é um espaço público. Eglalciane explica que tudo que está no
regulamento é de caráter informativo, não pedagógico. Uso de espaço público
dentro do campus. Gilmar sugere criar uma comissão composta de servidores de
vários setores para regular o uso do espaço público no campus como salas de
aula, laboratórios, etc. Fica definido que a CCSE enviará um e-mail para consultar
quem tem interesse em participar da comissão. Depois, Gilmar fala sobre a Semana de Ciência e Tecnologia que acontecerá em outubro no campus. Diz que a semana contará com alguns eventos com imersão das empresas, mostra tecnológica, e o projeto "conhecer o campus serra", onde serão convidadas escolas públicas para visitar o campus. Fala que precisa da ajuda de todos para realizar o
evento. Informa inda será encaminhado um convite para todos os setores do campus. Informes da Diretoria de Administração. Roberto diz que o orçamento do
campus não sofreu nenhuma alteração em relação a matriz inicial do ano e que há
a previsão de pagamento dos contratos continuados até novembro. Diz que a diretoria vai tentar com a reitoria mais orçamento. Sobre a fonte 250, a Pró-Reitoria de
Administração informou que vai conseguir liberar o valor essa semana. Concorrência cantina. A concorrência está em fase de homologação devendo finalizar
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em meados de setembro. Sobre a Reforma da quadra, diz que o termo de referência está sendo finalizado. Sobre o transformador, fala que contratou a empresa
pra fazer projeto, já submeteu e está aguardando aprovação da Escelsa. Sobre o
cabeamento estruturado do bloco 9 fala que a minuta está pronta e que o processo será enviado para a procuradoria. José Geraldo, apresenta os seguintes informes. Diz que adotou como estratégia procurar parlamentares para requerer emenda parlamentar para a construção da quadra poliesportiva. Fala que já conseguiu
fechar com alguns parlamentares e que o valor conseguido até o momento é de
dois milhões e duzentos mil reais. Para a usina solar fotovoltaica de 80 kwp, conseguiu-se o valor de quatrocentos e noventa mil. Fala da manutenção das ruas em
torno do Campus e sobre a caixa d’água. Diz que decidiu fazer uma nova caixa
em vez de reformar. Informa que a representante da Comissão de ética profissional no Campus Serra é a servidora Dennia, devendo as demandas relativas à ética do servidor ser encaminhadas à mesma. Não tendo mais nada a tratar, a reunião se encerra e eu, Sara Coelho Gregório Dias, lavrei a presente ata, que será
submetida à aprovação de todos os presentes.
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Anexo da Ata do Conselho de Gestão - 15/08/2017
Homologação da agenda de reuniões do Conselho de Gestão de 2017/2:
Calendário de reuniões do Conselho de Gestão do Campus Serra 2017/2
Reuniões

Data limite para envio Data limite para envio dos arquivos digitais aos Data da reunide pontos de pauta
membros do Conselho de Gestão
ão

1ª Reunião
2ª Reunião
3ª Reunião
4ª Reunião
5ª Reunião

---01/09/17
06/10/17
03/11/17
01/12/17

----05/09/17
10/10/17
07/11/17
05/12/17

15/08/17
12/09/17
17/10/17
14/11/17
12/12/17
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