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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

CONSELHO DE GESTÃO DO IFES CAMPUS ITAPINA  
 

Aos vinte e sete dias do mês de março de dois mil e quatorze, às oito horas e vinte 

minutos, 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 e presidente 

desse Conselho: Anderson Mathias Holtz; o Coordenador Geral de Administração e 

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

ao Educando - Substituta; Luciana dos Santos Teixeira, o Coordenador Geral de 

Produção – Wilson Pancieri; a Coordenadora Geral de Recursos Humanos-

Substituta; Simone Sales da Silva, o Representante do Corpo Técnico 

Administrativo-substituto; Bruno Giordano Rosa e os Representantes do Corpo 

Discente do Nível Superior e Médio; Henrique Ferreira de Assis e Alan Mori Brito 

Soares, respectivamente. Presentes também os professores Robson Prucoli Posse 

e Luciene Lignani Bitencourt, convidados por este Conselho para apresentarem os 

Projetos de Pesquisa e Extensão que serão desenvolvidos sob suas coordenações 

no Campus Itapina. Ausentes: os Diretores de Departamento de Administração e de 

Ensino – Geraldo Pereira de Araujo e Frederico de Castro Figueiredo, 

respectivamente, (acompanhando a visita do Diretor de Desenvolvimento 

Institucional do IFES no Campus), a Coordenadora Geral de Ensino – Adriana Silva 

Fleischmann Gava (férias) e o Representante do Corpo Docente – Eduardo 

Rezende Galvão (em razão de suas aulas). Após os registros de presença e 

verificação de quórum, com a palavra, o presidente deste Conselho iniciou a reunião 

solicitando que os professores convidados Robson Prucoli e Luciene Bitencourt 

iniciassem a apresentação dos projetos de Pesquisa e Extensão. O professor 

Robson Prucoli iniciou a apresentação do Projeto Pesquisa sob sua coordenação 

intitulado de “Programa de Sistema de Produção da Pimenta do Reino no Estado do 
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Espírito Santo”. Agradeceu a Direção do Campus Itapina pelo apoio, ressaltando a 

importância do desenvolvimento desse Projeto Pesquisa, considerando que não 

existe no Estado do Espírito Santo, nenhuma pesquisa dessa natureza. Que se trata 

de uma parceria entre o Ifes-Campus Itapina e o Incaper. Apresentou os nomes e as 

atribuições de cada membro da equipe do projeto, sendo no total de 20 (vinte) 

membros, destacando o empenho e a empolgação de todos os envolvidos nessa 

pesquisa. Explicou que o Projeto envolve em número considerando de servidores e 

parceiros, por se tratar de uma pesquisa nova, nunca feita antes, e do resultado que 

se busca ao final do Projeto, na montagem e publicação de um livro de 

responsabilidade dos envolvidos na pesquisa, cada um em sua respectiva área, 

sendo um trabalho bastante rico. Ao final, explicou que o Campus já dispõe de 

praticamente todo material e estrutura que o projeto precisa. Com a palavra, o 

presidente do Conselho, ora membro integrante da referida equipe de pesquisa, 

registrou que o Campus Itapina dispõe de excelência em ensino, em pesquisa e em 

extensão, tendo condições de expandir e explorar ainda mais toda essa 

potencialidade. Que a pesquisa inerente à pimenta do reino, iniciará do “zero” e 

abrangerá uma ampla linha de pesquisa, como por exemplo: solo, irrigação, técnicas 

de manejo e custos. O membro Marcos Pires solicitou ao professor Robson a 

apresentação da planilha de custos desse projeto, sendo esta devidamente 

apresentada. O professor Robson ressaltou que as referidas estimativas de custos 

verificadas na planilha, não será uma realidade para o Campus Itapina, pois, o 

nosso Campus já possui praticamente todos os materiais e estrutura necessária 

para o desenvolvimento do projeto. O membro Wilson Pancieri registrou que a área 

destinada para o desenvolvimento desse projeto deverá ser melhor estudada e 

debatida. Os membros representantes do Corpo Discente, Alan Mori e Henrique, 

destacaram a importância do desenvolvimento desses projetos, considerando os 

estudos da teoria associados a oportunidade de exercê-los na prática, assim como a 

oportunidade de serem bolsistas de projetos, com recebimento de valores através 

das bolsas que muito ajudam nos custos e na permanência do alunos na escola. O 
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presidente destacou que o foco da instituição tem mudado, estando mais voltado 

para o ensino, pesquisa e extensão face à produção. Atualmente a produtividade é 

mais importante que a produção. O membros Simone Sales e Bruno Giordano 

destacaram a necessidade e a importância da divulgação dessas iniciativas para 

toda comunidade, assim como os registros desses trabalhos em artigos e livros para 

que não se percam no tempo. O presidente explicou que os trabalhos da Comissão 

do CSO – Comunicação Social do Campus já foram iniciados e o acesso a 

informação já tem sido efetivo através do site da escola e da página no facebook. 

Após as apresentações e discussões o Conselho se manifestou por unanimidade 

pela aprovação do projeto, manifestação esta que foi acompanhada pelo presidente 

do Conselho e Diretor Geral do Campus.  Dando continuidade a reunião, com a 

palavra, a professora Luciene Bitencourt iniciou a apresentação do Projeto de 

Extensão intitulado de “Capacitação em Boas Práticas de Ordenha e Qualidade do 

Leite aos Cooperados do Laticínios Colatina LTDA”. Explicou que se trata de um 

projeto de extensão que será desenvolvido em parceria com a Cooperativa 

Laticínios Colatina Ltda. Que o referido projeto já foi aprovado pelo CNPQ, terá 

duração de 2 (dois) anos e contará com o financiamento daquele Conselho, assim 

como com o envolvimento de dois alunos bolsistas. Apresentou toda equipe do 

projeto, assim como a intenção de envolver mais alunos como bolsistas na 

Extensão. Explicou a justificativa do projeto, sendo o principal objetivo a busca pela 

qualidade do leite e capacitação dos produtores, considerando que muitos não 

conseguem alcançar a qualidade de mercado exigida e necessária para o leite, pela 

simples falta conhecimento e capacitação. Ressaltou que haverá a seleção de 30 

(trinta) produtores de leite cuja produção seja considerada de baixa qualidade, a 

identificação dos fatores que interferem na excelência da produção e a realização de 

trabalhos de capacitação junto aos produtores, visando alcançar os objetivos do 

projeto. Ressaltou também, que o valor que será repassado pelo CNPQ para o 

desenvolvimento do projeto, beneficiará o Campus na aquisição de novos 

equipamentos. Que a Cooperativa Laticínios Colatina, disponibilizará como 
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contrapartida: o apoio técnico e veículos para atender as necessidades de 

deslocamentos. Após a apresentação, o Conselho se manifestou favoravelmente ao 

desenvolvimento do projeto no Campus, manifestação esta que foi acompanhada 

pelo presidente e Diretor Geral do Campus.  Após a apresentação dos projetos, foi 

realizada a leitura das atas das reuniões desse Conselho, realizadas nos meses de 

novembro e dezembro de 2013. Após a leitura das atas, o Conselho decidiu pela 

aprovação das mesmas, no entanto, destacando que as discussões inerentes ao 

Regulamento de capacitação e qualificação de servidores continuam, não havendo 

uma aprovação definitiva dos critérios. O presidente do Conselho fez algumas 

colocações a respeito do assunto que serão trazidas para discussão nas próximas 

reuniões. Em atenção as pautas já apresentadas para as primeiras reuniões de 

2014, o Conselho decidiu por agendar reunião extraordinária para segunda quinzena 

de abril. Franqueada a palavra aos membros do Conselho, nada mais foi dito ou 

questionado. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada às dez horas e 

trinta minutos. A presente Ata foi lavrada por mim, Simone Schulz Rodrigues e, ao 

final, assinada pelos membros presentes em comum acordo. 

 

Anderson Mathias Holtz (presidente e Diretor Geral) ____________________________________ 

Simone Sales da Silva - CGRH/Subst._______________________________________________ 

Luciana dos Santos Teixeira – CGAE\Subst.__________________________________________ 

Marcos Antônio de Almeida Pires – CGAF____________________________________________ 

Wilson Pancieri - CGPP___________________________________________________________ 

Bruno Giordano Rosa - Repr. do Corpo de Técnico Adm (substituto).________________________ 

Henrique Ferreira de Assis - Repr. do Corpo Discente/Superior_____________________________ 

Alan Mori Brito Soares - Repr. do Corpo Discente/Médio__________________________________ 

 


