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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
CONSELHO DE GESTÃO DO IFES CAMPUS ITAPINA – 13/11/2018
Aos treze dias do mês de novembro 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. Estiveram presentes: o Diretor Geral, Fabio Lyrio Santos; a Diretora de
Pesquisa, Pós Graduação e Extensão, Larissa Haddad Soares, o Diretor de Ensino,
Messenas Miranda Rocha, o Coordenador Geral de Ensino, Sílvio Cesar Assis
Santos; a Coordenadora Geral de Administração, Orçamento e Finanças, Simone
Sales da Silva; a Coordenadora Geral de Gestão de Pessoas, Bruna Raasch
Soares, a representante do Corpo Técnico Administrativo, Renata Gati Dala
Bernardina, ausentes: o Diretor de Administração e Planejamento, Bruno Kapitsyki
Barbieri; o Coordenador Geral de Assistência a Comunidade, Fabio Adonias
Monteiro; o Coordenador Geral de Gestão de Campo, Wilson Pancieri, o
Representante do Corpo Docente, Daniel Louzada Casteluber; o Representante do
Corpo Discente do Nível Superior Arnaldo Nickel Neto e a Representante do Corpo
Discente do Nível Médio/Técnico, Franciele Ferreira de Ataíde, convidados: os
servidores Geraldo Pereira de Araújo e José Emílio Oliveira. Após os registros de
presença e verificação de quórum, com a palavra o presidente do Conselho iniciou
com a proposta de aprovação da ata última reunião do dia 04/09/2018, sendo esta
aprovada pelos conselheiros em comum acordo. Deu sequência a reunião,
passando a palavra para o servidor Geraldo Pereira de Araújo para apresentação do
Projeto de Pesquisa Acadêmica de Mestrado intitulado “Ifes Campus Itapina:
Paradigmas em relação ao Uso da Água”. O referido projeto foi apresentado,
destacando-se os objetivos específicos, quais sejam: a) medir o consumo de água
através de amostras de algumas unidades do Campus; b) mapear os setores críticos
que mais dependem do uso de água; c) identificar a percepção que a comunidade
escolar possui em relação ao uso da água no Campus. Explicou que para atingir os
referidos objetivos será necessária a realização de pesquisas com abordagens
quantitativas e qualitativas que combinadas, poderão fornecer dados importantes
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para a conclusão do estudo. Que a pesquisa ainda está em construção mas, ao final
dos trabalhos, a intenção é apresentar um modelo de uso racional dos recursos
hídricos do Campus. A membro Renata informou que o Unesc/Colatina possui
projetos nessa área com dados que poderiam colaborar com a proposta
apresentada. O servidor Geraldo informou que está organizando a participação de
sua professora/orientadora para participar de algum evento do Campus, podendo
ser em março quando se comemora o “Dia da Água” ou durante a “Semana do Meio
Ambiente”. Esclareceu que conseguiu emprestado junto ao Sanear, 06 (seis)
aparelhos Hidrômetros que serão instalados em algumas unidades do Campus,
visando a coleta de dados para pesquisa. O membro Messenas sugeriu que durante
a pesquisa também fossem mapeadas as nascentes que existem no Campus, assim
como o estado de preservação das mesmas. Que esses dados seriam importantes
para o desenvolvimentos de futuros projetos de preservação dessas nascentes. A
membro Larissa disse que o professor Eduardo Galvão também possui um projeto
semelhante, desenvolvido com uma aluna bolsista, que também poderia colaborar
com a presente proposta. O servidor Geraldo apresentou também os questionários
que serão aplicados à comunidade, caso sejam aprovados junto ao Comitê de Ética
e Pesquisa do Ifes. Que será um formulário sobre o consumo e outro sobre a
percepção pessoal de consumo de água. A professora Ana Paula atentou para o
período em que a pesquisa deverá ser realizada. Que de maio a agosto existe uma
entressafra. Que o maior volume de água é consumido entre setembro e abril,
durante a execução dos projetos no Campus. A membro Larissa também sugeriu o
cadastro do projeto pesquisa no Campus, visando a participação em editais na
busca de recursos e bolsas. Após ampla discussão e os devidos registros, os
membros do conselho manifestaram-se por unanimidade pela aprovação do projeto
pesquisa, manifestação esta que foi seguida e aprovada pelo Diretor Geral, ora
presidente do Conselho. Passando para o próximo ponto de pauta, o servidor José
Emílio apresentou para apreciação dos membros, a proposta de Regulamentação
para o uso de Murais do Campus Itapina. Explicou que seria uma normativa a ser
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observada para padronização das publicações em murais. Que o material
apresentado foi discutido e desenvolvido com a participação da CGAC, CRA, CCSE
e CGP, sendo esta uma demanda do Ifes que todos os Campi devem regulamentar
internamente. Apresentou detalhadamente o regulamento explicando que seriam 3
(três) tipos de murais, sendo: os murais da CCSE, os murais das coordenadorias e
os murais de entidades estudantis, associações e sindicatos. Durante a
apresentação, algumas propostas de alteração e retificação foram sugeridas e
acolhidas. Após ampla discussão e os devidos registros, os membros do conselho
manifestaram-se por unanimidade pela aprovação do Regulamento para Uso de
Murais, manifestação esta que foi seguida e aprovada pelo Diretor Geral, ora
presidente do Conselho. Como 3º ponto de pauta, foi apresentado o novo formato
dos pedidos de capacitação de servidores. A membro Bruna explicou as
adequações que foram realizadas no tocante aos encaminhamentos finais.
Franqueada à palavra, nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às
15h40min. A presente Ata foi lavrada por mim, Simone Schulz Rodrigues e será
apreciada na próxima reunião do conselho. Ao final, segue assinada pelos membros
em comum acordo.
Fabio Lyrio Santos _________________________________________________
Messenas Miranda Rocha ___________________________________________
Ana Paula Candido Gabriel Berilli _____________________________________
Silvio Cesar Assis dos Santos ________________________________________
Bruna Raasch Soares________________________________________________
Simone Sales da Silva________________________________________________
Larissa Haddad Souza Vieira__________________________________________
Renata Gati Dala Bernardina __________________________________________
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