MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Campus Itapina
Rodovia BR-259, Km 70 -- Caixa Postal - 256 – 29717-000 - Colatina - ES
27 3723-1226

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
CONSELHO DE GESTÃO DO IFES CAMPUS ITAPINA – 11/12/2018
Aos onze dias do mês de dezembro 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; o Diretor de
Administração e Planejamento, Bruno Kapitsyki Barbieri; 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, o
Coordenador Geral de Assistência a Comunidade, Fabio Adonias Monteiro; o
Coordenador Geral de Gestão de Campo, Wilson Pancieri; a representante do
Corpo Técnico Administrativo, Renata Gati Dala Bernardina, o Representante do
Corpo Docente, Daniel Louzada Casteluber; o Representante do Corpo Discente do
Nível Superior Arnaldo Nickel Neto. Ausente:, a Representante do Corpo Discente
do Nível Médio/Técnico, Franciele Ferreira de Ataíde, convidados: os servidores
Irany Rodrigues Pretti, Rodrigo da Silva Goulart, Eduardo Rezende Galvão, Raphael
Magalhães Gomes Moreira, Dyonatha Carvalho Quintanilha; Jadier de Oliveira
Cunha, Marcelo Gomes Araújo. 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 13/11/2018, sendo esta aprovada pelos
conselheiros em comum acordo. O conselho verificou as ausências reiteradas da
representação do corpo discente nível médio. Registra-se que a representante titular
formou-se e a substituta transferiu-se para outra escola, motivo pelo qual se faz
necessária a indicação de novos representantes para composição do conselho na
gestão de nov/2017 a nov/2019. Dando sequência à reunião, o presidente do
conselho Fabio Lyrio Santos, informou da necessidade de adequação da estrutura
administrativa do Regimento Interno do Campus, no tocante a extinção da Auditoria
Interna. Foi apresentado aos membros as notas de auditoria realizada pela
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Controladoria Geral da União, apontando como irregular as unidades de auditoria
interna dos Campi do Ifes, assim como a subordinação das mesmas à Direção
Geral, conforme nosso Regimento Interno e organograma vigente. Ao ser indagado
sobre a localização da servidora Eliege Madeira, informou que a mesma será
localizada junto à Reitoria do Ifes ou permanecerá no Campus desenvolvendo
outras atividades não ligadas a auditoria interna. Explicou que o presente trata-se de
uma consulta junto ao conselho, mas que a alteração regimental será realizada pelo
Conselho Superior do Ifes. Após os devidos esclarecimentos, os membros do
conselho

manifestaram-se

por

unanimidade

pela

alteração

da

estrutura

administrativa do Regimento Interno do Campus Itapina, no tocante a extinção da
Unidade de Auditoria Interno do Campus Itapina, manifestação esta que foi seguida
e aprovada pelo Diretor Geral, ora presidente do Conselho.

Passando para o

próximo ponto de pauta, o presidente do Conselho explicou da necessidade de
publicação do Edital/Chamada Pública para busca de parcerias externas,
registrando a importância do referido edital e a urgência da publicação. Que as
parcerias externas são destinadas para desenvolvimento de projetos pesquisa e de
extensão, buscando contrapartidas importantes para o Campus. Que o edital daria
uma segurança jurídica para as parcerias com a comunidade externa, tendo uma
estrutura bem abrangente para não limitar as possibilidades de parcerias. O objetivo
do Edital seria identificar instituições públicas e/ou privadas, incluindo organizações
da sociedade civil que estejam interessados em realizar ações de pesquisa e
extensão em parceria com o Campus Itapina. Explicou detalhadamente os fatores
motivacionais, discutidos individualmente, momento em que foram registradas em
tempo real as alterações propostas pelo conselho. No tocante ao prazo de vigência
do edital, foi aprovado conforme proposto. Após a explicação dos trâmites
necessários para o desenvolvimentos das ações de pesquisa, extensão e tecnologia
(tramitação interna e emissão de pareceres), ficou definido o prazo de 15 dias
corridos para análise da proposta que for apresenta. Após ampla discussão e os
devidos registros das alterações propostas, os membros do conselho manifestaramPágina 2 de 3
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se por unanimidade pela aprovação do Edital/Chamada Pública para parcerias
externas, manifestação esta que foi seguida e aprovada pelo Diretor Geral, ora
presidente do Conselho. Franqueada à palavra, nada mais havendo a tratar, a
reunião foi encerrada às 15h30min. 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 _________________________________________________
Bruno Kapitsyki Barbieri_____________________________________________
Messenas Miranda Rocha ___________________________________________
Larissa Haddad Souza Vieira _____________________________________
Fabio Adonias Monteiro____________________________________________
Silvio Cesar Assis dos Santos ________________________________________
Bruna Raasch Soares________________________________________________
Simone Sales da Silva________________________________________________
Wilson Pancieri _____________________________________________________
Daniel Louzada Casteluber ____________________________________________
Renata Gati Dala Bernardina __________________________________________
Arnaldo Nickel Neto _________________________________________________
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