
 

 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

CONSELHO DE GESTÃO DO IFES CAMPUS ITAPINA 

 

Aos vinte e um dias do mês de março de dois mil e treze, às oito horas, 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, a fim 

apreciar as minutas face aos critérios de capacitação dos servidores técnicos 

administrativos do Campus Itapina, bem como a minuta do Regimento Interno e o novo 

organograma proposto ao Campus. Estiveram presentes na reunião o Diretor Geral e 

Presidente do Conselho – Tadeu Rosa, a Diretora de Desenvolvimento Educacional – 

Elizabeth Armini Pauli, o Diretor do Departamento de Administração e Planejamento – 

Geraldo Pereira de Araujo, a Coordenadora Geral de Assistência ao Educando – Ana 

Beatriz Armini Pauli Resende, o Coordenador Geral de Produção –  André Assis Pires, o 

Coordenador Geral de Pesquisa e Extensão – Anderson Mathiaz Holtz, a Coordenadora 

Geral de Recursos Humanos – Djalse Terezinha Magnago Linhales, o Coordenador Geral 

de Administração e Finanças – Marcos Antônio de Almeida Pires, o  Representante dos 

Servidores Técnicos Administrativos - Walas Conceição, o Representante Suplente do 

Corpo Docente –  José Modesto da Fonseca e a servidora convidada Adriana da Silva 

Flechiman Gava. Iniciada a reunião, o Diretor Geral manifesta as boas vindas a todos e 

informa que na ocasião será retomada as análises face a minuta face o Organograma e o 

Regimento Geral do Campus Itapina . Repassa a palavra ao membro Marcos, solicitando 

ao mesmo que continue a leitura e a condução das adequações necessárias a partir das 

indicações que serão apresentadas. Após retomada a leitura e apreciação do 

organograma, André no uso da palavra nos informa que hoje uma grande preocupação da 

gestão do Campus Itapina é sem dúvida a carência de mão de obra a estar 

desempenhando as atividades propostas no organograma, porém o mesmo configura – 

se de extrema valia para direcionar a competência de cada seguimento. Anderson ratifica 

a fala posta, porém apresenta – se preocupado com a quantidade de frentes de trabalho 

que o organograma nos propõe, isso não pelas atividades em si a serem executadas, 

mas pelo Campus não possuir mão de obra suficiente. Outro ponto que foi salientado, foi 

a questão de não haver função gratificada em um número que atenda a todas as frentes 

de responsabilidades. Marcos socializa com os presentes que esse foi um ponto até 

mesmo discutido pela Comissão que elaborou a referida minuta, porém a mesma não se 

ateve a este critério, mas sim ao fato da necessidade de garantirmos a manutenção das 

atividades presentes e futuras do Campus. Geraldo no uso da palavra, sugere ao grupo 



que as atividades relativas aos recursos áudio visual sejam  ligadas a Diretoria de Ensino 

e não aos serviços gerais, isso para podermos flexibilizar os atendimentos. Adriana, que 

atualmente executa suas atividades profissionais intimamente ligada a Gerência de 

Ensino, expressa – se de forma convincente e favorável junto ao Conselho, frisando a 

necessidade de mantermos independente do setor que esteja ligado, os serviços de 

suporte audiovisual no Campus Itapina, sugere até mesmo que no futuro seja direcionado 

um servidor a estar frente as atividades relacionadas a conservação, montagem e 

controle dos equipamentos, isso garantirá não só o sucesso e a agilidade aos 

profissionais em suas atividades rotineiras, não só em sala de aula ou correlatos, mas 

também em eventos promovidos no Campus. Na oportunidade, esclarece ainda que se 

houver a prestação de serviços direcionados as atividades, será também perceptível a 

redução de gastos com locação de suportes nos eventos, bem como elevará a vida útil 

dos equipamentos, pois infelizmente hoje não possuímos um servidor para a execução 

dessas atividades.  Ainda no que se refere as adequações do organograma, Anderson 

solicita a especificação do laboratório de entomologia junto ao seguimento de laboratórios 

descritos.  André solicita que seja incluso as atividades profissionais do médico 

veterinário, bem como do agrônomo, pois somente após uma análise mais ampla ao 

documento, avaliou – se a ausência de tais atividades, as quais são de extrema 

importância ao Campus. Vale ressaltar, que a maioria dos presentes na reunião, 

sugeriram por não manter uma secretaria para cada Diretoria, pois tais atividades 

administrativas poderiam continuar sendo desenvolvidas pelos próprios Diretores de 

Departamento, visto que cada um poderá contar com o suporte e atividades de 

estagiários e futuramente d servidores diretamente ligados. A única abstenção em opinar 

face ao sugerido, foi da Conselheira Ana Beatriz. Tadeu no uso da palavra, solicita aos 

presentes muita atenção no que iremos manter ou suprimir do organograma, uma vez que 

tal instrumento, mesmo não sendo rígido, irá conferir suporte nas atividades a serem 

desenvolvidas pelo Campus Itapina. Após a leitura e todo consenso estalecido entre os 

Conselheiros, demos por APROVADO perante este Conselho Gestor o Regimento Interno 

do Campus Itapina, bem como do organograma que o compõe, devendo o mesmo ser 

submetido ao Conselho Superior  para validar os encaminhamentos necessários para a 

publicação e efetividade. Na oportunidade, o Diretor Geral e Presidente do Conselho, 

manifesta profunda gratidão  e reconhecimento aos trabalhos executados por este 

Conselho de Gestão, despedindo – se oficialmente como Presidente, uma vez que com a 

mudança da Direção da Gestão do Campus, o Conselho deverá ter nova composição. 

Nada mais sendo dito ou questionado, demos por encerrada a reunião, sendo a presente 



Ata lavrada por mim, Janaina Aparecida Calefi Zanette – Secretária  do Conselho Gestor, 

e ao final assinada pelos presentes em comum acordo. 

 

Tadeu Rosa - Diretor Geral do Campus Itapina 

 

Elizabeth Armini Pauli - Diretora de Desenvolvimento Educacional 

 

Geraldo Pereira de Araujo - Diretor do Departamento de Administração e Planejamento 

 

Ana Beatriz Armini Pauli Resende – Coordenadora Geral de Assistência ao Educando 

 

André Assis Pires - Coordenador Geral de Produção 

 

Anderson Mathias Holtz – Coordenador Geral de Pesquisa e Pós Graduação 

 

Djalse Terezinha Magnago Linhales - Coordenadora Geral de Recursos Humanos 

 

Marcos Antônio de Almeida Pires - Coordenador Geral de Administração e Finanças 

 

José Modesto da Fonseca – Representante Suplente do Corpo Docente 

 

Walas Conceição – Representante dos Servidores Técnicos Administrativos 

 

Adriana da Silva Flechiman Gava – Servidora convidada a participar da reunião nesta data 

 

Janaina Aparecida Calefi Zanette – Secretária do Conselho Gestor 


