
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

CONSELHO DE GESTÃO DO IFES CAMPUS ITAPINA 

 

Aos trinta dias do mês de abril 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 deliberar 
sobre a aprovação do projeto de extensão intitulado de “Aperfeiçoamento das Técnicas 
de Manejo da Cultura Cafeeira e Opções de Diversificação de Cultivo, com foco n 
Incremento da Renda Familiar dos Agricultores” proposto pela equipe de servidores: 
Alexandre Gomes Fontes; Jadier de Oliveira Cunha Junior; Marco Antônio Dell’orto 
Morgado; Marinaldo Francisco Zanotelli; Patrícia Soares Furno Fontes; Selma Garcia 
Holtz e Eder W. Lehbach Pereira. Estiveram presentes na reunião o Diretor Geral do 
Campus Itapina – professor Drº Anderson Mathias Holtz, o Diretor de Desenvolvimento 
Educacional – professor Frederico de Castro Figueiredo, o Diretor do Departamento de 
Administração e Planejamento – Geraldo Pereira de Araújo, a Coordenadora Geral de 
Ensino – Adriana Silva Fleischmann Gava, o Coordenador Geral de Produção – André 
Assis Pires, o Coordenador Geral de Administração e Finanças – Marcos Antônio de 
Almeida Pires, a Coordenadora Geral de Assistência ao Educando, Ana Beatriz Armini 
Pauli Resende, o Representante do Corpo Técnico Administrativo – Wallas Conceição, 
ausente a Coordenadora Geral de Recursos Humanos – Djalse Terezinha Magnago 
Linhales, assim como os alunos representantes do ensino médio/técnico e ensino 
superior, Izabela Legasse Mascarenhas e Gabriel Passos. Iniciada a reunião, após vinte 
minutos de espera (às 8h20min), o Diretor Geral, ora presidente, Srº Anderson Mathias 
Holtz iniciou justificando a ausência da Srª Djalse Terezinha Magnago Linhales que nesta 
data encontra-se na Reitoria do IFES participando de reunião da CIS. Quanto aos 
representantes dos alunos ausentes, registra que os mesmos foram devidamente 
convocados, no entanto, não compareceram na reunião e não justificaram sua ausência, 
Após os registros de presença, o presidente manifesta boas vindas a todos agradecendo 
a presença e ressaltando a importância de se iniciar a reunião, confirmando ser esta a 
primeira de muitas. Registrou sua preocupação em atender aos termos do Regimento 
Interno do Conselho Gestor no sentido de organizar as reuniões para que aconteçam ao 
menos uma vez ao mês. Destacou também, sua intenção em organizar um cronograma 
com a definição das datas das reuniões ordinárias. Nesse momento, o membro André 
Assis Pires solicitou que a escolha dessas datas levasse em consideração, dias da 
semana de forma alternada. Todos os membros presentes concordaram com o que foi 
colocado. Após, o presidente iniciou a apresentação dos novos membros do Conselho 
Gestor citando o nome e a função de todos. Também informou da sua decisão em 
designar a servidora Simone Schulz Rodrigues como secretária desse Conselho. Após as 
apresentações, o presidente registrou sua preocupação com o fato de alguns 
representantes do Conselho não possuírem substitutos, quais sejam: os membros 
representantes dos alunos e o membro representante dos Técnicos Administrativos. 
Nesse sentido, abriu uma discussão em busca do melhor caminho para resolver o 
problema em questão. Neste instante, às 8h28min, o membro representante do Corpo 
Docente, professor Afrânio Ferrari Baião adentrou na sala de reuniões para participar 
desta, momento em que o presidente fez uma síntese dos assuntos que já haviam sido 
discutidos até então e colocou o professor Afrânio a par da discussão em tela. Após as 
discussões e colocação de opiniões de forma produtiva, o conselho deliberou por 
unanimidade de votos que todos os membros eleitos têm o direito de cumprir o seu 
mandato e que para suprir a vacância dos cargos substitutos, deverá ser observado a 



lista de suplência registrada no processo de eleição dos membros representantes do 
corpo docente, discente e técnicos administrativos, considerando que o término do 
mandato dar-se-á somente em 14/09/2013. O presidente continuou a reunião frisando a 
necessidade de disponibilizar as atas das reuniões do ano de 2013 para apreciação do 
Conselho Gestor e que a última ata será incluída como pauta para próxima reunião do 
Conselho. Acrescentou que será de praxe para as próximas reuniões que a ata da 
reunião anterior seja lida e aprovada. Detentor da palavra, o professor Afrânio criticou 
alguns pontos inerentes à condução dos trabalhos do Conselho Gestor da gestão anterior 
e ao final questionou se esse atual Conselho Gestor de fato está pré-disposto a deliberar 
os assuntos propostos ou se seria meramente um Conselho para homologação de 
decisões já tomadas anteriormente, sem que houvesse flexibilização para mudanças. O 
presidente respondeu que dentro de um Conselho sempre deve haver discussões entre 
os pares para se chegar a um consenso. Que esse é o objetivo do Conselho, sem o qual 
não haveria razão de existir. Destacou ainda, que as decisões devem ser sempre 
deliberadas e sempre em observância às normas regulamentares e ao Regimento Interno 
desse Conselho. O membro do conselho, Srº Marcos Antônio de Almeida Pires, frisou que 
o Conselho Gestor é um órgão consultivo que tem o objetivo, dentre outros, de auxiliar o 
Gestor na sua Administração. Que muitas vezes as reuniões se tornam cansativas e 
improdutivas, em razão das divergências que ao invés de serem colocadas em 
deliberação, acabam se estendendo provocando discussões prolongadas e 
desnecessárias. Todos os membros do conselho foram unânimes em concordar que essa 
é uma nova gestão que sempre buscará resolver os problemas, iniciando um novo 
trabalho, sempre em observância ao Regimento Interno. Finalizada essa discussão, o 
presidente trouxe em questão os assuntos da pauta dessa reunião. Passou a palavra 
para o membro, Srº Frederico, para apresentação do Projeto de Extensão que foi 
encaminhado com antecedência superior a dez dias a todos os membros do Conselho. O 
professor Frederico fez uma apresentação oral do projeto, utilizando recurso visual 
(retroprojetor), apresentado de forma clara o objeto do projeto e a importância do seu 
desenvolvimento. Apresentou também, o cronograma com os planos de atividades, 
objetivos e resultados almejados. Ao final, manifestou-se pela aprovação do referido 
projeto, deixando a palavra para que os membros do Conselho expusessem sua opinião. 
O presidente informou que o referido Projeto é algo interno do Campus Itapina, sem 
fomento externo. Que a equipe do projeto abraçou a causa com intuito de atender as 
necessidades e desenvolver parcerias entre o Campus e a Comunidade rural. Acrescenta 
que o apoio que a equipe do projeto está solicitando ao Campus é no sentido de 
disponibilizar recursos humanos e materiais (utilização do espaço físico, equipamentos, 
veículo para transporte...). Sugeriu também, buscando enriquecer o projeto, a busca de 
parcerias ou apoio profissional de outras instituições, como o Incaper, por exemplo. Após 
esses esclarecimentos, o presidente passou a palavra para o Conselho. O professor 
André destacou que o trabalho desse projeto foi impulsionado através da iniciativa da 
própria Associação de Produtores. Que isso demonstra o quanto é importante essa 
integração escola/comunidade. O contador Marcos registrou que para o desenvolvimento 
desses projetos é importante a mensuração dos custos, até mesmo para buscar recursos 
de apoio junto a Pró Reitoria de Extensão do IFES. Observa que o presente Projeto não 
possui um a previsão de custos, sendo que esta deve existir para facilitar uma prestação 
de contas posterior. O Diretor de Administração Srº Geraldo, verifica que o projeto não 
trás um impacto no orçamento do Campus, mas concorda com o posicionamento do 
Contador Marcos Pires no tocante a importância dessa mensuração na busca de recursos 
financeiros e na prestação de contas. O professor André entende que a mão de obra dos 
professores participantes do projeto não deveria ser mensurada como custo.  Após essas 
ressalvas, os membros do Conselho discutiram a respeito do que seriam extensão e 



pesquisa onde colaboram com a explicação da distinção entre ambos, inclusive com 
citação de exemplos práticos, esclarecimentos estes que foram importantes para tirar 
algumas dúvidas. Nada mais a acrescentar sobre o referido projeto, o presidente colocou 
em votação e o conselho aprovou com unanimidade de votos o projeto proposto, 
observado as ressalvas que foram feitas pelos membros desse Conselho. Seguindo 
com a reunião o presidente abriu espaço para informes gerais. Com a palavra a 
Coordenador Geral de Ensino, Srª Adriana atentou para que a portaria de designação da 
Comissão Eleitoral para eleição de representantes do Conselho Gestor seja 
providenciada logo para o Mês de junho para que haja tempo hábil na realização de todo 
processo antes das férias escolares. O Coordenador Geral de Produção e Pesquisa, Srº 
André frisou a necessidade de haver um relator para apresentação de todos os projetos 
que forem submetidos ao Conselho. Que esse relator pode ser tanto um membro como 
um convidado. O Coordenador Geral Adm. E Finanças, Srº Marcos Antônio, sugeriu como 
pauta para a próxima reunião, nova análise do Regimento Interno do IFES-Itapina, 
aprovado neste ano por esse Conselho. Acrescentou também informações inerentes a 
nova tarifação de energia elétrica que entrará em vigor a partir de junho do corrente ano. 
Que a opção que o Campus Itapina fez foi pela tarifação “Azul” por ser a mais adequada a 
realidade do Campus Itapina. Que essa tarifação tem uma redução do valor nos períodos 
diferentes do horário de “pico” e uma franquia nos períodos do horário de “pico”. Ao final 
da sua explanação, solicitou que essa informação seja repassada para toda comunidade 
escolar, no sentido economizar energia durante o horário de “pico” para que a referida 
franquia não seja ultrapassada. Considerando essas informações, o presidente sugeriu a 
realização de uma reunião com toda comunidade escolar (moradores, servidores e 
alunos) para buscar essa conscientização. O professor Afrânio também sugeriu que fosse 
observado os horários de acionamentos das bombas para que não coincida com os 
horários de “pico”, assim como a verificação junto a empresa de Luz e Força Santa Maria, 
quanto a possibilidade de haver ramificações de tarifação “verde” e “azul” para o Campus 
Itapina.  O Coordenador Geral de Finanças, Srº Marcos Antônio, também trouxe em 
discussão a situação do pagamento de água pelos servidores residentes no Campus, que 
deverá observar a normativa aprovada pelo Conselho Superior. O presidente assumiu a 
palavra, por ser este um assunto que deve ser melhor debatido, sugerindo que fosse 
incluído como pauta de outra reunião do Conselho. Franquiada a palavra aos membros 
do Conselho, nada mais foi dito ou questionado, sendo encerrada a reunião às nove 
horas e quarenta e cinco minutos.  A presente Ata foi lavrada por mim, Simone Schulz 
Rodrigues - Secretária do Conselho Gestor do IFES Campus Itapina (Portaria nº 02 de 
04/04/2013) e, ao final, assinada pelos presentes em comum acordo.       
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