
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

CONSELHO DE GESTÃO DO IFES CAMPUS ITAPINA 

 

Aos vinte e seis dias do mês de junho 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, estando 

presentes o Diretor Geral do Campus Itapina – professor Drº Anderson Mathias Holtz, o 

Diretor de Desenvolvimento Educacional-Substituto – professor Rosinei Ronconi Vieiras, 

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 Administração e Finanças – Marcos Antônio de Almeida Pires, a Coordenadora 

Geral de Recursos Humanos – Djalse Terezinha Magnago Linhales, a Coordenadora 

Geral de Assistência ao Educando, Ana Beatriz Armini Pauli Resende, o Representante 

do Corpo Técnico Administrativo – Wallas Conceição, o Representante do Corpo Técnico 

Docente – Afrânio Afonso Ferrari Baião, ausente o Coordenador Geral de Produção e 

Pesquisa – André Assis Pires, assim como os alunos representantes do Corpo Discente 

do ensino médio/técnico e do ensino superior, Izabela Legasse Mascarenhas e Gabriel 

Passos, respectivamente. Iniciada a reunião, o Diretor Geral, ora presidente, Srº 

Anderson Mathias Holtz iniciou justificando a ausência do membro André que nesta data 

encontra-se em uma reunião com o prefeito Leonardo Deptulski a respeito do “passe livre” 

para os alunos do Campus. Quanto aos representantes dos alunos ausentes, registrou 

que os mesmos foram devidamente convocados, no entanto, não compareceram na 

reunião e não justificaram sua ausência. Após os registros de presença, o presidente 

agradeceu a presença de todos e apresentou os pontos de pauta da reunião, sendo: a 

leitura e aprovação da ata da última reunião; definição do cronograma de reuniões para 

2013 e apresentação do texto final para publicação da Resolução nº 02/2013 (critérios de 

capacitação dos TAEs). Nesse momento a CGAE Ana Beatriz solicitou que também fosse 

incluído como pauta para essa reunião a apreciação dos valores definidos para o 

Programa de Assistência Estudantil por se tratar de uma recomendação da Auditoria 

Interna. O presidente do Conselho acolheu o pedido e o incluiu como ponto pauta para 

esta reunião. Após a definição da pauta, o presidente solicitou a leitura da ata da última 

reunião para apreciação do Conselho, tarefa que foi executada por mim, Secretária do 

Conselho e devidamente APROVADA e assinada pelos membros presentes. A CGRH Srª 

Djalse, também sugeriu para as próximas reuniões a leitura de todas as atas do 



Conselho, como forma de dar ciência aos novos membros do que já discutido e relembrar 

os assuntos de pautas anteriores. O presidente trouxe como primeiro ponto de pauta a 

definição de um cronograma de reuniões para o ano 2013, visando facilitar a participação 

de todos os membros que poderão se organizar com antecedência para as reuniões. 

Após as discussões, o conselho deliberou pela indicação das seguintes datas para as 

próximas reuniões: 31/07/2013; 29/08/2013; 25/09/2013; 31/10/2013; 27/11/2013 e 

12/12/2013, sempre com horário definido às 13hs. O Conselho também decidiu por não 

se reunir no mês de Janeiro, em razão do período de férias. Também foi solicitado à 

Secretária deste Conselho o encaminhamento por e-mail deste cronograma a todos os 

membros. Como segundo ponto de pauta o presidente passou a palavra para o CGAF Srº 

Marcos para que fizesse a apresentação da versão final para publicação da Resolução nº 

02/2013. Com a palavra, o Srº Marcos iniciou a apresentação utilizando recursos de 

multimídia, fazendo a leitura dos critérios para concessão de capacitação/qualificação dos 

Técnicos Administrativos. Nesse momento iniciou-se um amplo debate sobre os referidos 

critérios, principalmente no que tange ao percentual que seria destinado aos Técnicos e 

aos docentes, ainda não definido. Também foi discutido a necessidade de se fazer um 

planejamento ainda para este ano, considerando que o orçamento para esse tipo de 

despesa já se encontra bastante reduzido. A Coordenadora Adriana trouxe em discussão 

o fato de considerar inviável a individualização de critérios para técnicos e para docentes, 

considerando que todos são servidores públicos e deveriam seguir a mesma regra, sendo 

uma única Resolução para ambas as categorias. O Conselho debateu a respeito dessa 

diferenciação e ao final entendeu ser incoerente a distinção dos critérios para técnicos e 

docentes. Que os critérios deveriam ser os mesmos, respeitando as particularidades e 

legislação que ampara cada cargo. Nesse sentido, considerando os apontamentos feitos 

pelo Conselho, o presidente DECIDIU suspender a apresentação do texto para 

publicação da Resolução nº 02/2013 e, usando das atribuições concedidas através da 

Portaria 430 de 01/04/2013, DESIGNAR uma Comissão responsável por revisar os 

critérios de capacitação e qualificação de servidores do Ifes-Itapina, no sentido de 

elaborar uma Resolução única para Técnicos e Docentes, indicando desde já a escolha 

dos membros para sua composição sendo: Poliana Dare Zampirolli Pires, Rosinei 

Ronconi Vieiras, Afrânio Afonso Ferrari Baião, Marcos Antônio de Almeida Pires e Djalse 

Terezinha Magnago Linhales, sob regime de urgência, em razão da importância da 

definição desses critérios para Administração. Após, o presidente destacou a existência 

de inúmeros pedidos de capacitação e qualificação de servidores que estão aguardando a 



definição desses critérios. Para esses casos o presidente decidiu realizar uma reunião 

posterior com sua equipe de gestão para analisa-los, à parte, já que os critérios de 

capacitação e qualificação de servidores ainda não passaram sob o crivo deste Conselho 

de forma definitiva. O representante do corpo docente Srº Afrânio trouxe novamente a 

discussão sobre a natureza do Conselho se deliberativa ou meramente consultiva. Nesse 

momento, o presidente esclareceu que o Regimento Interno do Conselho o define como 

de natureza consultiva. No entanto, destacou que possui um perfil de Administração 

aberta, sempre disposto a ouvir as diferentes opiniões e entendimentos, tendo este 

Conselho um papel relevante na gestão do Campus, onde seus entendimentos serão 

sempre respeitados e observados por esta Direção. Dando continuidade a reunião, o 

presidente iniciou com os informes gerais. O membro do conselho Srº Marcos Pires 

informou que a Resolução que trata das normas sobre o uso das residências oficiais, 

passará pelo crivo do Conselho Superior no dia 27/06/2013. Informou também, da 

existência de uma Comissão responsável pela elaboração do Plano de Logística 

Sustentável que é uma realidade que já vem sendo cobrada pelo TCU a nível nacional. A 

respeito desse assunto, a Srª Djalse sugeriu que fosse pensada alguma forma de 

trabalharmos com a reciclagem de papel, momento em que o presidente aproveitou a 

palavra para enfatizar os trabalhos de coleta seletiva que já vem sendo realizado e 

aprimorado pelo Campus. Após as explanações a Srª Ana Beatriz solicitou que durante os 

informes gerais, fosse organizado um momento para inscrição de pauta, de forma a 

organizar a sequência de informes e oportunizar a todos o momento adequado para fala. 

Em seguida, a Srª Ana Beatriz trouxe como pauta a apreciação dos valores definidos pela 

Política de Assistência Estudantil do Campus Itapina, sendo esta apreciação um ponto 

recomendado pela Auditoria Interna do nosso Campus. Esclareceu que atualmente o 

IFES-Itapina oferece auxílios e Bolsas Monitória, com pagamento mensais, sendo: 1 - 

auxílio moradia no valor de R$ 100,00 (cem reais), quantia estipulada com base no 

valores praticados no Bairro Colúmbia (bairro mais próximo do Campus) e no fato de 

nossos alunos residirem em regime de república; 2 – auxílio alimentação para alunos do 

curso superior (almoço + lanche) no valor de R$ 70,00 (setenta reais), quantia estipulada 

com base no valor praticado pelo restaurante do Campus (R$ 2,00 por refeição) e uma 

margem estipulada para o lanche; 3 – auxílio transporte, no valor de R$ 70,00 (setenta 

reais), quantia estipulada com base no valor da tarifa praticada pela Viação São Roque 

(linha de ônibus circular que atende ao Campus); 4 – auxílio didático, no valor de R$ 

20,00 (vinte reais), com possibilidade de ser revista sua aplicabilidade em razão da 



dificuldade de controlar e comprovar a prestação de contas e; 5 – auxílio financeiro – que 

é sempre um caso à parte, analisado individuamente. No tocante a Bolsa Monitoria, a Srª 

Ana Beatriz explicou que os valores definidos pela Comissão de Política de Assistência 

Estudantil foram de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para monitorias do ensino 

médio e R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) para monitorias do ensino superior. 

Também trouxe a situação do acúmulo de Bolsas Monitoria, Iniciação Científica e 

Iniciação a Docência. Que esse é um assunto que está sendo apreciado pelo CNPQ e 

segundo orientação daquele Conselho, a acumulação deve ser suspensa até decisão 

final. Ao final, destacou que o Instituto vem trabalhando de forma a unificar os valores das 

bolsas monitorias para que todos os Campi pratiquem o mesmo valor. Solicitou então, a 

apreciação do Conselho, tanto no que tange aos valores apresentados pela Comissão de 

Política de Assistência Estudantil, quanto à problemática apresentada pelo acúmulo de 

Bolsas. Nesse momento o Srº Marcos Pires pontuou em relação à forma como vem 

sendo estipulado o valor de concessão de diárias para alunos, sendo metade de 80% do 

valor da diária praticada para servidor público. No seu entendimento, o valor concedido 

aos alunos deveria ser o mesmo concedido ao servidor, considerando que as 

necessidades são as mesmas, no entanto, também devem ser observadas as condições 

que estão sendo oferecidas aos alunos. Foi esclarecido que as diárias são indenizações 

concedidas para custeio de transporte, alimentação e alojamento e que se for oferecido 

ao aluno todas essas condições de forma gratuita, não haveria que se falar em concessão 

de diária. Ao final, destacou também a importância de todos os alunos terem conta 

bancária em seu nome, do contrário, não haverá possibilidade de pagamento de auxílios 

e bolsas. Diante de todo exposto, o presidente registrou as dificuldades enfrentadas 

desde a implantação do Programa de Assistência Estudantil, tratando-se de um programa 

novo que vem sendo trabalhado com intuito de atender da melhor forma a comunidade 

escolar e alcançar seus objetivos. Que alguns setores do Campus sentem carência no 

tocante a realização de uma auditoria interna preventiva no sentido literal da palavra, de 

forma a acompanhar e orientar os setores desde a implantação dessas políticas, com 

intuito de evitar problemas futuros. Após os apontamentos, o Conselho se manifestou 

favorável à aprovação dos valores praticados pela Assistência Estudantil no tocante aos 

auxílios e bolsas, destacando a necessidade de unificar os valores das Bolsas Monitorias 

entre todos os Campi, assim como acatar a orientação do CNPQ no tocante ao acúmulo 

de Bolsas. Acolhendo o entendimento desse Conselho, o Diretor Geral Anderson Mathias 

Holtz decidiu por APROVAR os valores apresentados pela Comissão de Política de 



Assistência Estudantil do IFES-Itapina. Franquiada a palavra aos membros do Conselho, 

nada mais foi dito ou questionado, sendo encerrada a reunião às dez horas e quinze 

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.       

 
Anderson Mathias Holtz - Diretor Geral do Campus Itapina______________________________ 

Rosinei Ronconi Vieiras- Diretor Subst. Deptº Desenv. Educacional_________________________ 

Geraldo Pereira de Araujo - Diretor do Deptº de Adm. e Planejamento_______________________ 

Adriana Silva Fleischmann Gava – Coord. Geral de Ensino______________________________ 

Ana Beatriz Armini Pauli Resende – Coord. Geral de Assist. ao Educando____________________ 

Marcos Antônio de Almeida Pires – Coord. Geral de Adm. e Finanças_______________________ 

Afrânio Afonso Ferrari Baião - Representante do Corpo Docente___________________________ 

Wallas Conceição - Representante do Corpo de Técnicos Adm.____________________________ 

Djalse T. Magnago Linhales – Coord. Geral de Recursos Humanos__________________ 

Simone Schulz Rodrigues – Secretária do Conselho Gestor_______________________________ 

 


