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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

CONSELHO DE GESTÃO DO IFES CAMPUS ITAPINA  

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro de dois mil e treze, às treze 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. Estiveram presentes o Diretor Geral-Substituto do Campus 

Itapina – professor Rosinei Ronconi Vieiras, 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, o 

Coordenador Geral de Produção – Wilson Pancieri, o Representante do Corpo 

Docente – professor Afrânio Afonso Ferrari Baião, o Representante do Corpo 

Técnico Administrativo – Wallas Conceição. Também estiveram presentes, os novos 

membros titulares e suplentes do Corpo Docente, Técnico Administrativo e Discente, 

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

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

Fábio Adonias Monteiro e Bruno Giordano Rosa (técnicos Administrativos); Kamilla 

Rodrigues de Souza Lima Zeferine (representante suplente dos discentes nível 

médio/técnico) e Henrique Ferreira de Assis (representante titular dos discentes 

nível superior). Ausentes a Coordenadora Geral de Ensino – Adriana Silva 

Fleischmann Gava e a Coordenadora Geral de Recursos Humanos – Djalse 

Terezinha Magnago Linhales (em razão de participação em capacitação); o aluno 

representante titular dos discentes nível médio/técnico, Alan Mori Brito Soares, 

devido sua participação em Congresso, assim como o Diretor Geral por motivo de 

saúde da família. Após os registros de presença, o Diretor Geral-Substituto, ora 

presidente deste Conselho, Srº Rosinei Ronconi Vieiras, iniciou a reunião com o 



momento de posse dos novos conselheiros, eleitos por seus pares, para comporem 

este Conselho Gestor. Explicou aos novos membros a importância dos trabalhos 

deste Conselho, assim como suas competências. Após, empossou os novos 

membros deste Conselho, para mandato de 02 (dois) anos, contados a partir desta 

data (25/09/2013), através da Portaria nº 429 de 24/09/2013. Passado o momento 

da posse, o presidente solicitou a secretária deste Conselho, a leitura da ata da 

reunião do dia 29/08/2013. Após a leitura, o Conselho decidiu pela APROVAÇÃO 

do texto da ata da reunião do dia 29/08/2013. Após aprovação da ata, o 

presidente deu continuidade aos trabalhos solicitando ao professor Afrânio a 

apresentação do Relatório da CPA-Comissão Permanente de Avaliação 

Institucional, momento em que o professor Afrânio justificou que os trabalhos ainda 

não foram totalmente concluídos e assim que findado será apresentado ao Diretor 

Geral. Passando para o próximo ponto de pauta, o Diretor Geral-Substituto solicitou 

que se iniciasse a apresentação dos trabalhos de Pesquisa e Extensão incluídos 

como ponto de pauta desta reunião, visando à aprovação do Conselho. Com a 

palavra, o professor Paulo José Posse iniciou a apresentação do Projeto Pesquisa 

intitulado de “Estratégica de Coalimentação na Larvicultura Intensiva de Peixes de 

Corte”. Explicou detalhadamente os objetivos, materiais e métodos do seu projeto, 

sendo que o principal objetivo é a redução do custo de produção. Ressaltou que já 

realizou uma reunião com todos os servidores do setor de aquicultura visando o 

apoio dos mesmos, assim como de alunos para colaborar no desenvolvimento do 

projeto. O membro representante dos discentes, Henrique, sugeriu ao professor 

Paulo Fosse a divulgação desse projeto junto aos alunos na busca desse apoio. O 

professor Marinaldo ressaltou a importância para o currículo do aluno a participação 

nesses projetos como 1º autor, tendo seu nome vinculado nas publicações. O 

professor Paulo Fosse explicou que isso será feito, no entanto, no momento, ainda 

não conseguiu bolsas para dispor aos alunos interessados em fazer parte do 

projeto. O Conselho também questionou ao professor Paulo Fosse como ficaria o 

desenvolvimento do seu projeto, caso consiga sua remoção para o Campus de 

Alegre, já que existe um processo de remoção de seu interesse para aquele 

Campus. O professor Paulo Fosse se comprometeu inteiramente com o 

desenvolvimento desse Projeto, mesmo que consiga sua remoção para o Campus 

de Alegre, que ainda assim, terá condições de concluir seus trabalhos. Ao final, o 

professor Afrânio também alertou para algumas questões técnicas do projeto para 



que não se torne inviável e inaplicável. Após as discussões, o conselho 

manifestou-se de forma unânime pela aprovação do projeto apresentado pelo 

professor Paulo José Fosse. A manifestação do Conselho foi acolhida e 

ratificada pelo Diretor Geral-Substituto.  Dando continuidade às apresentações 

dos projetos, o professor João Marcos Louzada, iniciou a apresentação do Projeto 

intitulado de “Implantação de um Laboratório para Desenvolvimento e Análises 

Estatísticas Aplicadas na Agricultura”. O professor Louzada explicou a 

grandiosidade de projeto em longo prazo, ressaltando que está se empenhando 

muito para implantar esse laboratório no Campus Itapina. Que seu principal objetivo 

é projetar a escola num cenário Nacional e desenvolver um software para utilização 

de alunos e professores. Explicou que se trata de projeto de inovação com data 

específica de início e sem data para término. Que sua intenção é criar um núcleo de 

excelência e fazer do Campus Itapina uma escola modelo, difundindo esse trabalho 

junto ao trabalho de solos, propiciando recursos computacionais, bem como suporte 

estatístico a diversas ramificações das ciências agrícolas, com a criação de grupos 

de pesquisas científicas. Também registrou a intenção e as chances de serem 

ofertados cursos de capacitação para os alunos. O Diretor de Administração e 

Planejamento, registrou que não haverá dificuldades em levantar os materiais 

necessários para o desenvolvimento inicial do projeto. O professor Marinaldo 

destacou o desenvolvimento desse projeto como um grande avanço para o Campus 

Itapina. A Coordenadora Ana Beatriz também se manifestou favorável ao projeto, no 

entanto, registrou uma ressalva no tocante a disposição da sala de estudos, 

destacando que gostaria de ser comunicada antes dessa decisão. O professor 

Louzada esclareceu que a disponibilização dessa sala foi apenas uma possibilidade 

que esta sendo estudada pela Direção e que nada foi decidido. Após as discussões, 

o conselho manifestou-se de forma unânime pela aprovação do projeto 

apresentado pelo professor João Marcos Louzada. A manifestação do 

Conselho foi acolhida e ratificada pelo Diretor Geral-Substituto. Continuando 

com a apresentação dos projetos, o professor Marinaldo Francisco Zanotelli passou 

a apresentar seu projeto de extensão intitulado de “Programa de Atendimento ao 

Projeto Viver de Novo”. Explicou tratar-se de um projeto desenvolvido junto à 

comunidade terapêutica mantida pela Fundação Nascer de Ação Social – FUNDAS, 

em parceria com a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Colatina/ES. Que 

o principal objetivo do projeto é auxiliar nos trabalhos de reabilitação de 



dependentes químicos, possibilitando-lhes o exercício de uma vida digna e produtiva 

na família e na sociedade. As ações do projeto buscam melhorar as condições de 

assistência aos internos, bem como envolver os alunos do Cursos de Licenciatura 

em Ciências Agrícolas nas atividades executadas. Que o projeto busca capacitar os 

internos para desenvolverem atividades profissionais e geradoras de renda. 

Ressaltou que o valor destinado ao projeto será suficiente para desenvolvê-lo e que 

precisará do apoio do Campus para o transporte dos participantes do projeto e dos 

materiais. Após a apresentação do projeto apresentado pelo professor Marinaldo, o 

conselho manifestou-se de forma unânime pela sua aprovação. A 

manifestação do Conselho foi acolhida e ratificada pelo Diretor Geral-

Substituto. Passada a palavra, o professor Raphael Magalhães Gomes Moreira, 

deu início a apresentação do seu projeto pesquisa/extensão intitulado de “Ensaio de 

uma Máquina Derriçadora Tratorizada para Lavouras de Café com Terraceamento”. 

Explicou que esse é um projeto do seu Doutorado que será utilizado em benefício do 

Campus Itapina. Que seu objetivo é desenvolver uma máquina capaz de minimizar 

os custos com mão de obra na colheita do café. Que os ensaios da máquina serão 

realizados no Campus Itapina. Que atualmente já possui 08 (oito) alunos do Campus 

Itapina atuando como voluntários no desenvolvimento desse projeto, no tocante a 

realização dos ensaios. Que a participação do Campus Itapina seria na fase de 

testes e análises dos resultados alcançados com a operacionalização da máquina. 

O Conselho questionou ao professor Raphael a respeito da agressão que a planta 

poderá sofrer durante os testes de colheita. O professor Raphael esclareceu que os 

testes serão realizados somente nas áreas autorizadas e destinadas pelo Campus 

Itapina. Após as discussões  o conselho manifestou-se de forma unânime pela 

aprovação do projeto apresentado pelo professor Raphael Magalhães Gomes 

Moreira. A manifestação do Conselho foi acolhida e ratificada pelo Diretor 

Geral-Substituto.   Concluída a apresentação e aprovação dos projetos de 

Pesquisa e Extensão, o Diretor Geral-Substituto abriu uma discussão a respeito da 

participação do Diretor Geral Anderson Mathias Holtz na Comissão de Planejamento 

Estratégico. Que a participação do Diretor Geral na referida Comissão foi sugerida 

em razão das atribuições do cargo. Ocorre que, justamente por serem muitas as 

atribuições do Diretor Geral, o mesmo não está conseguindo conciliá-las com as 

reuniões da Comissão. O Diretor Geral-Substituto sugeriu a substituição do Diretor 

Geral na Comissão de Planejamento Estratégico pelo servidor Davis Moreira Alvim, 



que atualmente já se encontra envolvido com os trabalhos em razão de já ser 

membro da Comissão responsável pela elaboração do PPI. O Conselho 

acompanhou a sugestão do Diretor Geral-Substituto, desde que seja em 

conformidade com o Diretor Geral Anderson Mathias Holtz. Franqueada a palavra 

aos membros do Conselho, o membro Henrique registrou uma reclamação e um 

abaixo assinado promovido pelos alunos, em reclamação do não funcionamento do 

ar condicionado e da fechadura da sala 14. Nada mais havendo a tratar a reunião foi 

encerrada às quinze horas e dez 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.  

 

Rosinei Ronconi Vieiras - (presidente-substituto) _______________________________________ 

Frederico de Castro Figueiredo- DDE________________________________________ 

Geraldo Pereira de Araujo - DAP____________________________________________ 

Ana Beatriz Armini Pauli Resende – CGAE____________________________________ 

Marcos Antônio de Almeida Pires – CGAF_____________________________________  

Wilson Pancieri - CGP ____________________________________________________ 

Afrânio Afonso Ferrari Baião - Repr. do Corpo Docente___________________________ 

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

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 Lyrio Santos Repr. do Corpo Docente (suplente) _________________________________ 

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

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

Kamilla Rodrigues de Souza L. Zeferino - Corpo Discente-suplente (médio/técnico).______________  

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

 


