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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

CONSELHO DE GESTÃO DO IFES CAMPUS ITAPINA  

Aos vinte e seis dias do mês de agosto 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-Substituto que 

preside o Conselho Leandro Glaydson da Rocha Pinho; o Diretor de Administração e 

Planejamento-Substituto Tadeu Rosa; o Coordenador Geral de Administração e 

Finanças-Substituto – Walas Conceição; a Coordenadora Geral de Assistência ao 

Educando Ana Beatriz Armini Pauli Resende; a Coordenadora Geral de Ensino – 

Adriana Silva Fleischmann Gava; a Coordenadora Geral de Recursos Humanos-

Substituta Simone Sales da Silva; o Coordenador Geral de Produção Wilson 

Pancieri, o Representante do Corpo Docente – Eduardo Rezende Galvão, o  

Representante do Corpo Discente do Nível Superior Henrique Ferreira de Assis. 

Ausentes: o Diretor de Departamento de Ensino Frederico de Castro Figueiredo, o 

representante do corpo Técnico Administrativo Fábio Adonias Monteiro e o 

Representante do Corpo Discente do Nível Médio Alan Mori Brito Soares. Após os 

registros de presença e verificação de quórum, com a palavra, o presidente deste 

Conselho iniciou a reunião esclarecendo que a ata da última reunião será submetida 

para aprovação na próxima reunião do dia 25/09/2014.  Dando continuidade a 

reunião, o presidente trouxe como 1º ponto de pauta, a apresentação da minuta 

proposta pela Comissão designada pela Portaria nº 153 de 28/05/2014, responsável 

por elaborar as normativas inerentes à empréstimos de materiais e cessão do 

espaço da área esportiva do Campus Itapina. O Presidente da referida comissão 

sugeriu que a leitura da minuta fosse realizada pelo presidente deste Conselho e 

amplamente discutida pelos demais membros. Assim procedendo, os dezenove 

itens propostos foram discutidos e aprimorados pelos membros do Conselho. 

Ressaltou-se a importância de se realizar a correção ortográfica do texto, assim 

como adequar as normativas em formato de Resolução. A Coordenadora Geral de 

Assistência ao Educando explicou a importância dessa normativa para o devido 

controle desses empréstimos e cessões, lembrando que a prioridade é sempre para 

as atividades programadas pela Instituição para os alunos. Explicou também os 

problemas que vem ocorrendo em relação a limpeza da área cedida, o uso indevido 

dos espaços, assim como alguns danos materiais. O membro Tadeu Rosa destacou 

as orientações formuladas pelo MEC/SETEC, no sentido de abrir as portas da 

escola para uso e participação da comunidade, de forma a viabilizar a realização de 

ações, eventos, momentos culturais/esportivos, assim como a própria divulgação do 

Campus. A membro Simone Sales propôs a confecção de cartazes orientado a 
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limpeza o uso devido do espaço cedido. O membro Tadeu, propôs uma parceria 

com os times de futebol que utilizam o campo da escola para que seja edificada uma 

pequena área para que os atletas possam trocar suas vestimentas e tomar banho 

com mais privacidade. Que a escola poderia custear a mão de obra e os times o 

material de construção. Também foi discutida pelos membros a importância do 

controle de entrada e saída dos atletas externos que utilizam o campo da escola, 

decidindo-se pelo encaminhamento de ofício aos times para que os mesmos 

apresentem os nomes dos atletas, assim como do responsável pelo time. Que essas 

informações devem ser repassadas para o Setor de Vigilância da escola.  Após as 

ponderações em relação à minuta ficou definido por sua reformulação e nova 

apresentação para aprovação deste Conselho. Franqueada a palavra, nada 

declararam. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada às 9h30min. A 

presente Ata foi lavrada por mim, Simone Schulz Rodrigues e, ao final, assinada 

pelos membros presentes em comum acordo. 

 

Leandro G. da Rocha Pinho (presidente e Diretor Geral) ______________________ 

Walas Conceição - CGAF-Substituto______________________________________ 

Tadeu Rosa - DAP-Substituto ___________________________________________ 

Ana Beatriz A. Pauli Resende – CGAE_____________________________________ 

Adriana Silva Fleischmann Gava - CGE ___________________________________ 

Wilson Pancieri - CGPP ________________________________________________ 

Eduardo Rezende Galvão - Rep. Docentes_________________________________ 

Simone Sales da Silva - CGRH-Substituta__________________________________ 

Henrique Ferreira de Assis - Rep. Corpo Discente____________________________ 

 

 


