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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

CONSELHO DE GESTÃO DO IFES CAMPUS ITAPINA  

Aos vinte e nove dias do mês de agosto de dois mil e treze, às 13 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. Presentes o Diretor Geral do Campus Itapina – professor 

Anderson Mathias Holtz, o Diretor de Desenvolvimento Educacional – professor 

Frederico de Castro Figueiredo, o Diretor do Departamento de Administração e 

Planejamento – Geraldo Pereira de Araujo, o Coordenador Geral de Administração e 

Finanças – Marcos Antônio de Almeida Pires, a Coordenadora Geral de Assistência 

ao Educando, Ana Beatriz Armini Pauli Resende, a Coordenadora Geral de 

Recursos Humanos – Djalse Terezinha Magnago Linhales, a Coordenadora Geral 

de Ensino – Adriana Silva Fleischmann Gava, o Coordenador Geral de Produção – 

Wilson Pancieri, o Representante do Corpo Docente – professor Afrânio Afonso 

Ferrari Baião, a Representante do Corpo Discente do Ensino médio/Técnico Izabela 

Lagasse Mascarenhas. Também estiveram presentes, os novos membros 

representantes e suplentes do Corpo Docente, Técnico Administrativo e Discente, 

eleitos para o próximo mandato de 02 (dois) anos, contados a partir da data da 

posse, sendo: Eduardo Rezende Galvão e Fábio Lyrio dos Santos (docentes); Fábio 

Adonias Monteiro e Bruno Giorgiano Rosa (técnicos Administrativos); Alan Mori Brito 

Soares e Kamilla Rodrigues de Souza Lima Zeferine (discentes nível médio/técnico); 

Henrique Ferreira de Assis e Beatriz Alves da Silva (discentes/superior).  Ausente  o 

aluno  representante do ensino superior, Gabriel Passos e o Representante do 

Corpo Técnico Administrativo – Wallas Conceição (férias). Após  os registros de  

presença, o Diretor Geral, ora presidente deste Conselho, Srº Anderson Mathias 

Holtz iniciou a reunião agradecendo a presença de  todos e apresentou ao conselho,  

os novos membros eleitos, por categoria,  individualmente.  Explicou aos novos 



membros a importância dos trabalhos desse Conselho, assim como suas 

competências. Passado a apresentação, o presidente solicitou a secretária deste 

Conselho, a leitura da ata da última reunião do dia 31/07/2013. Após a leitura da ata, 

o membro do Conselho Marcos Pires solicitou que se fizesse uma correção, 

esclarecendo que o IFES solicitou uma única vez à Secretaria de Patrimônio da 

União/ES que se fizesse a avaliação dos imóveis pertencentes ao Campus. O 

Diretor Frederico também solicitou que se registrasse na referida ata que o Diretor 

Anderson não infringiu as normas que regem o uso das residências oficiais. Após as 

ressalvas, o Conselho decidiu pela APROVAÇÃO do texto da ata de reunião do 

dia 31/07/2013. Após aprovação da ata, o presidente deu continuidade ao assunto 

já iniciado na última reunião, inerente a situação dos funcionários de empresas 

terceirizadas que prestam serviços para o Campus e estão residindo nos imóveis 

oficiais. Esclareceu que diante de sua complexidade, ainda não decidiu como irá 

resolver a situação desses funcionários terceirizados, de forma a atender as 

normativas da Resolução do CS nº 25/2013. Nesse momento, vários membros 

apresentaram sugestões prezando-se pelo interesse da instituição, sem ignorar o 

lado social dos funcionários terceirizados, tão pouco às normativas da referida 

Resolução. Ao final, todos entenderam que essa é uma situação que deve se 

discutir com mais tempo. Dando continuidade à reunião, passado para o próximo 

ponto de pauta, o membro Afrânio Baião solicitou que apresentação do relatório do 

Plano da CPA fosse adiado para próxima reunião. Pedindo a palavra, o Diretor 

Geraldo informou a todos os presentes que na reunião realizada com os servidores 

residentes no Campus ficou definido a cobrança de 100 litros de água por dia para 

cada morador, como parâmetro na cobrança de taxa de água. Que esse parâmetro 

será utilizado até que os medidores sejam providenciados pelo Campus. Com os 

devidos esclarecimentos, o presidente passou a palavra para o Diretor Geral 

Substituto Rosinei, que iniciou o próximo assunto de pauta sendo: O Planejamento 

Estratégico do Campus Itapina. O Diretor-Substituto iniciou esclarecendo que 

participou das duas últimas reuniões do Fórum de Dirigentes do IFES, onde muito foi 

debatido sobre o Plano Estratégico do Instituto. Antes mesmo de explicar como se 

daria a elaboração desse Plano, ressaltou a urgência de se iniciar os trabalhos 

considerando que os resultados deverão ser apresentados até meados de novembro 

deste ano. Explicou que uma empresa será contratada pelo IFES para organizar o 

Plano Estratégico do Instituto, em atenção ao PDI de cada Campi. Que a missão 



dessa empresa é de organizar esse Plano de acordo com as diretrizes e indicadores 

de cada Campi. Todos os Campi deverão apresentar seu planejamento para os 

próximos 10 (dez) anos de acordo com a necessidade de realidade de cada um. 

Essa missão de elaborar um planejamento para os próximos 10 (dez) anos ficou a 

cargo da Comissão Regional de Planejamento Estratégico. Cada Campi deverá 

escolher os membros para compor essa Comissão que ficará responsável pelos 

levantamentos, consultas, estudos e apresentação dos objetivos dos Campi para os 

próximos 10 (dez) anos. Que esse trabalho será apresentado para a empresa 

contratada pelo IFES. Que a Comissão Local terá encontros relacionados à 

Educação, Extensão, Pesquisa e Desenvolvimento. Ressaltou também, que é de 

responsabilidade do Conselho Gestor conduzir o processo de escolha dos membros 

da Comissão e acompanhar os trabalhos. Que a Comissão será composta por 10 

(dez) membros sendo: 4 (quatro) gestores, membros deste Conselho Gestor e mais 

6 (seis) membros que poderão ser indicados pelo Conselho Gestor de modo a 

garantir a representatividade de todos os seguimentos: Docentes, Técnicos 

Administrativos e Discentes. Esclareceu que o Diretor Geral necessariamente deve 

ser 1 dos 4 gestores definidos pelo Conselho para composição da Comissão. Que o 

Diretor Geral deverá ter sensatez na escolha dos outros 3 membros restantes, assim 

como deverá ser democrático na escolha dos outros 6 membros de forma 

participativa e consultiva. Com a palavra, o presidente do Conselho, ora Diretor 

Geral Anderson, registrou a importância desse trabalho a realizado pela Comissão 

local considerando que um planejamento para os próximos 10 anos deverá ser 

elaborado em pouco menos de 2 (dois) meses. Que as expectativas não podem ser 

mirabolantes, pois, no futuro seremos cobrados desse planejamento. Registrou que 

em razão do curto espaço de tempo, esses nomes para compor a comissão local 

devem ser definidos até o dia 10/09/2013 e que esforços devem ser feitos para 

definirmos o quanto antes a composição da Comissão Local. Apontou como 

sugestão, a opção de indicar alguns servidores do Campus já com experiência no 

assunto. Que dos membros desse Conselho a serem indicados, sugeriu a indicação 

de 2 (dois) docentes sendo: o próprio Diretor Geral (presença obrigatória) e a 

indicação o Diretor de Departamento de Ensino, professor Frederico. Quanto aos 02 

(dois) técnicos, gostaria que fossem indicados pelo próprio Conselho. Iniciou-se 

então um amplo debate a respeito de como seria a escolha dos membros indicados 

por esse Conselho. Após as discussões, o Conselho decidiu por maioria de votos  



indicar 02 representantes docentes e dois representantes técnicos administrativos 

sendo: o Diretor Geral Anderson Mathias Holtz e o Diretor de Ensino Frederico de 

Castro Figueiredo, da categoria docentes e o Diretor de Administração e 

Planejamento Geraldo Pereira de Araújo e o Coordenador Geral de Administração e 

Finanças Marcos Antônio de Almeida Pires da categoria Técnicos Administrativos. 

Passado essas discussões o Conselho iniciou outro amplo debate para definir como 

seria a indicação dos outros 6 (seis) membros da Comissão. Iniciou-se o debate 

para definir se os membros restantes seriam indicados pelo Conselho ou escolhidos 

por aclamação entre seus pares. Após as discussões, o conselho gestor decidiu por 

maioria de votos em realizar uma eleição por aclamação entre os pares para 

escolha de mais 2 representantes dos docentes, 2 representantes dos técnicos 

administrativos e 2 representantes dos discentes. O presidente registrou que as 

reuniões para escolha entre os pares deverão ser céleres considerando que os 

membros da Comissão Local deverão ser apresentados para o Reitor até o dia 

10/09/2013. Solicitou ainda, o apoio dos servidores Rosinei, Adriana e Henrique na 

condução das eleições por aclamação nas três categorias (docentes, técnicos e 

alunos). Dando continuidade a reunião, o presidente passou a palavra para a 

servidora Poliana Dare Zampirolli Pires, presidente da Comissão responsável pela 

revisão dos critérios de capacitação/qualificação dos servidores desse Campus para 

apresentação dos trabalhos até então realizados. Antes disso, a Coordenadora 

Djalse solicitou a palavra para registrar que a definição dos critérios para os técnicos 

administrativos já estava pronta desde o dia 26/06/2013 e que o texto não pode ser 

alterado. Que deve ser incluído apenas os critérios inerentes aos docentes. Com a 

palavra, a servidora Poliana esclareceu sobre a complexidade do assunto, assim 

como da necessidade de se discutir melhor algum pontos que foram levantados pela 

Comissão de revisão. Que ainda há muito a se acrescentar na Resolução. Destacou 

a necessidade de se incluir mais 1 (um) técnico Administrativo para auxiliar nos 

trabalhos da Comissão de Revisão. Que o Conselho Superior já regulamentou 

alguns critérios de afastamento para pós graduação que devem ser observados pelo 

Campus Itapina. A membro do conselho Srª Djalse esclareceu que os critérios de 

afastamento e critérios orçamentários são duas situações totalmente distintas. O 

membro do conselho Srº Afrânio entende que fazer algo às pressas para depois se 

atropelar a frente não é aconselhável. Entende não ser conveniente essa “correria” e 

que é importante ter mais prazo para que as discussões sejam mais amplas. A 



Coordenadora Adriana ressaltou que a grande dificuldade em realizar esse trabalho 

da Comissão de revisão dos critérios de capacitação dos servidores está no tocante 

a definição dos critérios orçamentários dos pedidos. Que o atraso nessa definição 

tem gerado muitos atritos e críticas. O coordenador Marcos Pires sugeriu procurar 

orientação junto a Pro Reitoria de Pós Graduação. O Diretor Geral registrou que 

todos os servidores que buscaram capacitação na sua gestão foram atendidos. Que 

os que não foram atendidos são os pedidos de qualificação. Destacou a urgência 

em se definir esses critérios de qualificação. Esclareceu que enquanto os referidos 

critérios não forem aprovados, que sua gestão está dando prioridade e 

administrando o orçamento para que os servidores que ainda não foram 

comtemplados com custeio de capacitação no ano de 2013 possam ter essa 

oportunidade. Solicitando a palavra, a coordenadora Djalse solicitou sua substituição 

na comissão revisão dos critérios de capacitação/qualificação de servidores 

indicando a servidora Simone Sales Silva como substituta. Após os esclarecimentos, 

o presidente do conselho colocou em votação o pedido da servidora Poliana como 

presidente da Comissão Responsável pela revisão dos critérios de 

capacitação/qualificação de servidores, no sentido de designar mais um membro 

técnico administrativo para compor a referida comissão, assim como a prorrogação 

do prazo para apresentação dos trabalhos. Colocado em votação, este Conselho 

deliberou e decidiu por unanimidade de votos em atender as solicitações das 

servidoras Poliana e Djalse, de forma a designar os novos membros para compor a 

Comissão Responsável pela revisão dos critérios de capacitação/qualificação dos 

servidores do IFES-Itapina, sendo: Simone Sales Silva e Cristiani Campos Martins 

Buzato. Franqueada a palavra aos membros do Conselho, o membro Afrânio 

sugeriu a abertura de um ponto de discussão para próximas reuniões sobre a 

iniciativa de trabalharmos em prol de um memorial para nosso Campus. O 

presidente do conselho, aproveitou a presença dos representantes do corpo 

discente para solicitar apoio na conscientização da limpeza e conservação do 

Campus em todos os setores da escola. Nada mais havendo a tratar a reunião foi 

encerrada às dezesseis horas e vinte minutos. A presente Ata foi lavrada por mim, 

Simone Schulz Rodrigues - Secretária do Conselho Gestor do IFES Campus Itapina 

e, ao final, assinada pelos presentes em comum acordo.  

Anderson Mathias Holtz - (presidente) _______________________________________ 

Frederico de Castro Figueiredo- DDE________________________________________ 



Geraldo Pereira de Araujo - DAP____________________________________________ 

Ana Beatriz Armini Pauli Resende – CGAE____________________________________ 

Marcos Antônio de Almeida Pires – CGAF_____________________________________  

Djalse Terezinha Magnago Linhales CGRH____________________________________ 

Adriana Silva Fleischmann Gava - CGE_______________________________________ 

Wilson Pancieri - CGP ____________________________________________________ 

Afrânio Afonso Ferrari Baião - Repr. do Corpo Docente___________________________ 

Wallas Conceição - Repr. do Corpo de Técnico Adm.____________________________ 

Izabela Lagasse Mascarenhas 

Simone Schulz Rodrigues – Secretária __________________________________________________ 

 
Novos membros eleitos para o Conselho Gestor - gestão 2013/2015 - presença sem direito a 
voto. 
 
Eduardo Rezende Galvão Repr. do Corpo Docente____________________________________  

Fábio Adonias Monteiro Repr. do Corpo de Técnico Adm._______________________________  

Bruno Giorgiano Rosa Repr. do Corpo de Técnico Adm(suplente)._________________________ 

Alan Mori Brito Soares Repr. do Corpo Discente (médio/técnico).__________________________  

Henrique Ferreira de Assis Repr.do Corpo Discente (superior)___________________________ 

 


