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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
CONSELHO DE GESTÃO DO IFES CAMPUS ITAPINA – 05/07/2018
Aos cinco dias do mês de Julho de dois mil e dezoito, 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 Campus. Estiveram presentes: o Diretor Geral, Fabio Lyrio Santos; o
Diretor de Administração e Planejamento, Bruno Kapitsyki Barbieri; a Diretora de
Pesquisa, Pós Graduação e Extensão, Ana Paula Candido Gabriel Berilli, o Diretor
de Ensino, Messenas Miranda Rocha, a Coordenadora Geral de Administração,
Orçamento e Finanças, Simone Sales da Silva; o Coordenador Geral de Ensino,
Sílvio Cesar Assis Santos; o Coordenador Geral de Assistência a Comunidade,
Fabio Adonias Monteiro; a Coordenadora Geral de Gestão de Pessoas, Bruna
Raasch Soares, a Coordenadora Geral de Extensão, Larissa Haddad Souza Vieira,
o Coordenador Geral de Gestão de Campo, Wilson Panciere, a representante do
Corpo Técnico Administrativo (substituta), Djalse Terezinha Magnago Linhales, o
Representante do Corpo Docente, Daniel Louzada Casteluber, o Representante do
Corpo Discente do Nível Superior, Arnaldo Nickel Neto, os servidores convidados
Giacomina Possatti Lepaus e José Modesto Fonseca e os discentes convidados,
Richardi Dalmonte do A. Neves. Ausente: a Representante do Corpo Discente do
Nível Médio/Técnico, Franciele Ferreira de Ataíde. Após os registros de presença e
verificação de quórum, com a palavra o presidente do Conselho iniciou a reunião
com a proposta de aprovação da ata última reunião do dia 25/04/2018. Os membros
Daniel e Arnaldo solicitaram alteração na parte final da ata, solicitação esta que foi
aprovada pelos conselheiros em comum acordo. Após os devidos registros, a ata da
reunião do dia 25/04/18 deverá ser submetida a nova análise e aprovação na
próxima reunião do Conselho. Fazendo menção ao que foi discutido na reunião do
dia 25/04/2018 em relação ao reajuste do ticket alimentação, o presidente da
Comissão, Fabio Lyrio Santos, informou que a Direção já se reuniu com as
organizações estudantis do Campus, momento em que apresentaram suas
argumentações contrárias ao aumento, assim como uma contraproposta. A gestão
então decidiu por hora suspender o aumento, no entanto, deixando bem claro que
dentro de alguns meses o referido reajuste será imprescindível. O Diretor
Administrativo registrou que depois da recente greve dos caminhoneiros que afetou
todo país, os contratos de fornecimento de produtos do gênero alimentício sofreram
um reajuste médio de 20% deixando a situação ainda mais crítica. Explicou que os
valores recolhidos através da venda dos tickets retornam para o Campus e são
revertidos em benefícios para os alunos, dando um “fôlego” nas despesas. Após os
registros preliminares, o presidente deu início à discussão do primeiro ponto de
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pauta. Com a palavra, o professor José Modesto da Fonseca, membro da Comissão
Setorial de Avaliação Institucional – CSPA apresentou aos conselheiros o resultado
da avaliação institucional referente ao período de agosto de dois mil e dezesseis a
agosto de dois mil e dezessete. Inicialmente fez uma breve explicação dos trabalhos
desenvolvidos pela CSPA, ressaltou a baixa participação dos servidores e discentes
na avaliação institucional e relata que a comissão fará um trabalho mais intenso de
divulgação para o próximo período da auto avaliação. Solicitou o apoio dos docentes
nesse incentivo à participação do aluno nesse processo. Disse que para a próxima
avaliação o formulário com as questões serão reformulados, visando sintetizar mais
o processo e tornar as perguntas mais simples, de fácil compreensão. Ressaltou
que o Campus Itapina está em uma situação boa, bem estruturada, quando
comparado aos demais Campi. Que o desafio é aumentar o índice de participação
dos alunos e servidores no processo avaliativo, trabalhando a conscientização da
importância dessa avaliação para nortear os caminhos das gestões administrativas e
pedagógicas, identificando suas potencialidades e fragilidades. Apresentou as
próximas ações programadas pela CSPA, destacando a visita do MEC para
reconhecimento do Curso de Pedagogia. Explicou as partes fundamentais da
Avaliação Institucional (diagnóstico, análise dos resultados, Ações Corretivas e
retroalimentação do processo). Djalse solicitou apoio da Coordenadoria de
Comunicação Social e Eventos para realizar um trabalho de divulgação do PDI
(Plano de Desenvolvimento Institucional) tanto com alunos quantos servidores,
considerando que muitos não sabem do que o referido plano trata. Que essa
fragilidade pode ser facilmente percebida na Avaliação nos quesitos inerentes ao
PDI que resultam em muitas respostas “Não sei”. O Diretor Geral disse que já se
manifestou no Fórum de Dirigentes sobre essa situação, considerando que muitos
quesitos são mal avaliados, não por possuírem fragilidades, mas sim, por receberem
muitas respostas “não sei”, ou seja, os alunos ou servidores não conseguem avaliar
com precisão o quesito por não saber sequer do que se trata. Ao final, a servidora
Djalse Djalse que também faz parte da CSPA agradeceu o apoio do Campus nos
trabalhos da Comissão e na infraestrutura disponibilizada. Passando para o segundo
ponto de pauta, com a palavra, a membro Ana Paula (Diretora de Pesquisa,
Extensão e Pós Graduação) apresentou a proposta de criação do Comitê de Apoio a
Pesquisa, Extensão e Pós Graduação, submetendo o regulamento para apreciação
do Conselho. Destacou sua composição prevista no art. 2º, momento em que o
membro Arnaldo propôs a inclusão da representatividade discente no referido
Comitê, o que foi aceito em comum acordo pelos demais membros do Conselho, na
condição de que este representante esteja envolvido em ações de Pesquisa,
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Extensão ou Pós Graduação. Explicou o objetivo da criação do Comitê, citando
como exemplo a concessão de bolsas em projetos através de editais internos. O
Diretor Geral explicou que o organograma dos Campi não prevê essa estrutura,
sendo necessária uma regulamentação interna para sua criação e funcionamento. A
professora Ana Paula registrou a importância da Direção de Ensino compor o
Comitê, considerando a necessidade de pareceres no tocante à criação de alguns
cursos, a carga horária docente e a própria proposta do Instituto em se manter o
tripé ensino, pesquisa e extensão caminhando juntos. Em atenção ao art. 2º, alínea
“h”, foi sugerida uma alteração de forma que fique registrado no regulamento que a
indicação do membro do comitê no segmento técnico administrativo seja tomada em
comum acordo entre a Direção de Pesquisa, Extensão e Pós Graduação e a
Coordenação Geral de Gestão de Campo. Após ampla discussão, o Conselho se
manifestou por unanimidade pela aprovação do Regulamento de Criação do Comitê
de Apoio a Pesquisa, Extensão e Pós Graduação, com as ressalvas supra,
manifestação esta que foi aprovada pela Direção Geral para publicação de portaria
normativa. Como terceiro ponto de pauta, a aluna convidada Patrícia passou a
apresentar a proposta de criação da Empresa Junior “PROAGRO JR”. Informou que
a proposta do Estatuto da referida empresa baseou-se em outras que já estão em
funcionamento no Instituto, adequando-se a realidade do Campus Itapina. Identificou
os alunos e professores que estão à frente dessa proposta, mas explicou que a ideia
principal é publicar um processo seletivo visando à diversificação do grupo e a
estruturação da empresa. Pretende contribuir com as atividades de extensão do
Campus e melhorar sua visibilidade perante a comunidade. A princípio, solicitou
espaço e apoio para apresentar a ideia na região local. Que futuramente a empresa
pretende estabelecer parcerias e convênios visando viabilizar análises de solos de
forma gratuita aos produtores clientes. Que a intenção é começar devagar e ir
implantando as atividades aos poucos. A membro Ana Paula destacou a seriedade
da proposta e sua preocupação com a infraestrutura para implantação da empresa.
A aluna Patrícia afirmou que inicialmente não haverá tantos problemas, pois os
trabalhos serão externos em busca de clientes. O Diretor Geral explicou os trâmites
necessários para aprovação e Estatuto e criação da Empresa JR, tendo sido
observados, conforme os autos do processo nº 23154.000440/2018-46. A membro
Djalse sugeriu a correção do texto da proposta de Estatuto apresentada, no entanto,
ressaltou se tratar apenas de correções ortográficas que não interferem no conteúdo
proposto. Solicitou que a aluna Patrícia a procurasse posteriormente para essas
correções. Após ampla discussão, o Conselho se manifestou por unanimidade pela
aprovação do Estatuto da Empresa Junior denominada “PROAGRO JR”, com as
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ressalvas supra, manifestação esta que foi aprovada pela Direção Geral para
publicação de portaria normativa. Franqueada a palavra, o Diretor Geral informou da
eleição dos membros do Conselho Superior do Ifes destacando a situação inédita do
Campus Itapina ter conseguido representatividade nos 3 segmentos (docente,
discente e TAE). Informou também, as rondas preventivas que estão sendo
realizadas pela Polícia Militar através de pedido oficializado pelo Campus Itapina.
Por fim, informou que teve início o processo de instalação das câmeras de
monitoramento pelo Campus (nos alojamentos de alunos, agroindústria e portaria).
Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada às 15h30min. A presente Ata foi
lavrada por mim, Simone Schulz Rodrigues e será encaminhada previamente via email institucional para apreciação e aprovação na reunião seguinte. Ao final, segue
assinada pelos membros em comum acordo.
Fabio Lyrio Santos _________________________________________________
Bruno Kapitsyki Barbieri _____________________________________________
Messenas Miranda Rocha ___________________________________________
Ana Paula Candido Gabriel Berilli _____________________________________
Fábio Adonias Monteiro______________________________________________
Silvio Cesar Assis dos Santos _________________________________________
Bruna Raasch Soares________________________________________________
Simone Sales da Silva________________________________________________
Wilson Panciere_____________________________________________________
Daniel Louzada Casteluber____________________________________________
Larissa Haddad Souza Vieira__________________________________________
Djalse T. Magnago Linhales __________________________________________
Arnaldo Nickel Neto___________________________________________________
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