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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
CONSELHO DE GESTÃO DO IFES CAMPUS ITAPINA  

 

Aos trinta dias do mês de março de dois mil e dezessete, às treze horas e quarenta 

minutos, reuniram-se na sala de Reuniões do Prédio Administrativo do Instituto 

Federal do Espírito Santo – Campus Itapina, os membros que compõem o Conselho 

de Gestão do referido Campus. Estiveram presentes: o Diretor Geral, Anderson 

Mathias Holtz; o Diretor de Administração e Planejamento, Geraldo Pereira de 

Araújo; a Diretora de Ensino Patrícia Soares Furno Fontes; o Diretor de Pesquisa, 

Pós Graduação e Extensão Leandro Glaydson da Rocha Pinho; Coordenador Geral 

de Ensino – Robson Prucoli Posse; o Coordenador Geral de Assistência a 

Comunidade, José Claudio Valbuza; a Coordenadora Geral de Gestão de Pessoas 

Djalse Terezinha Magnago Linhales; o Coordenador Geral de Administração, 

Orçamento e Finanças-Substituto, Walas Conceição, o Coordenador Geral de 

Gestão de Campo, Wilson Pancieri, o representante do corpo Técnico Administrativo 

Fábio Adonias Monteiro e o representante do Corpo Discente Nível Médio/Técnico, 

Elivelton Soares Pereira. Ausência: do Representante do Corpo Docente – José 

Modesto da Fonseca. e do Representante do Corpo Discente do Nível Superior 

Lucas Reichelm Costa. Após os registros de presença e verificação de quórum, com 

a palavra, o presidente do Conselho iniciou a reunião com a aprovação da ata de 

reunião ocorrida no dia 16/03/2017. Dando continuidade aos trabalhos, o presidente 

passou a palavra para o Coordenador Geral de Assistência a Comunidade para 

apresentação do Projeto “Jiu Jitsu” que vem sendo desenvolvido no Campus, em 

prol dos alunos internos. Inicialmente informou da presença dos alunos Paulo 

Moreira Coelho e Jhon Wesley Gomes da Silva, que são os alunos monitores que 

desenvolvem o projeto. Também apresentou a Srª. Gislene de S. Oliveira que 

atualmente atua como Coordenadora do CEU - Centro Educacional Unificado do 

Bairro Colúmbia. Explicou que no ano de 2016, foi realizada uma consulta aos 

alunos internos do Campus para levantamento de demandas esportivas que 

poderiam ser desenvolvidas com os mesmos, após os horários letivos e durante os 

finais de semana. Destacou que a CGAC tem buscado promover algumas atividades 

com os alunos internos, tendo em vista os horários ociosos que passam no regime 

de internato. Que dentre as sugestões recebidas, surgiram alguns pedidos de 

treinamento com técnicas de lutas. Diante disso, os alunos monitores Paulo e Jhon 

se dispuseram a buscar parcerias e viabilizar aulas de Jiu Jitsu. Para tanto, 

buscaram parcerias junto ao CEU do Bairro Colúmbia e o Centro Universitário do 

Espírito Santo - Unesc, com o compartilhamento de técnicos, instrutores, espaços e 
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estagiários voluntários. Que as aulas de Jiu Jitsu já vem sendo realizadas as quartas 

feiras com bastante procura do alunos. Foi informado aos conselheiros que o projeto 

será cadastrado junto a Proen como um projeto de ensino de cunho social, com as 

devidas justificativas e objetivos. Informaram também, a necessidade do apoio do 

Campus para que as atividades aconteçam, sendo necessário disponibilizar 

transporte, alimentação para treinador nos dias de treino, assim como transporte 

para alunos de Baixo Guandu e Aimorés as 4ª feiras e aquisição de 01 tatame de 42 

m² (estão tentando uma doação). O Projeto também buscará doações para 

aquisição de quimonos, faixas e protetores bucais. Os alunos atletas também 

receberiam acompanhamento alimentar da servidora/nutricionista Renata Gatti e 

acompanhamento físico pelo professor Marcelo. Após as referidas explicações o 

projeto foi muito elogiado por todos presentes, momento em que o Diretor Geral se 

comprometeu a incentivar essa iniciativa fazendo o possível para adquirir os 

materiais que forem necessários a essa prática. Após apresentação, o Projeto foi 

submetido a apreciação do Conselho que se manifestou pela sua aprovação, o que 

foi devidamente acompanhado e decido pelo Diretor Geral. Franqueada a palavra, 

nada declararam. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada às 15h05min. 

A presente Ata foi lavrada por mim, Simone Schulz Rodrigues e, ao final, assinada 

pelos membros presentes em comum acordo. 

 

Anderson Mathias Holtz (presidente e Diretor Geral) _________________________ 

Patrícia Soares Furno Fontes - DE ____________________________________ 

Leandro Glaydson da Rocha Pinho-DPPGE________________________________ 

Geraldo Pereira de Araújo - DAP_________________________________________ 

José Claudio Valbuza – CGAC-________________________________________ 

Robson Prucoli Posse- CGE ____________________________________________ 

Wilson Pancieri - CGPP ________________________________________________ 

Djalse T. Magnago Linhales - CGRH______________________________________ 

Walas Conceição - CGAOF/Substituto -____________________________________ 

Fábio Adonias Monteiro - Representante TAE_______________________________ 

Elivelton Soares Pereira - Rep.Discente Médio/Técnico_______________________ 

 


