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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

CONSELHO DE GESTÃO DO IFES CAMPUS ITAPINA  

Aos onze dias do mês de dezembro de dois mil e quatorze, às treze horas e 

quarenta 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 

Anderson Mathias Holtz; o Diretor de Administração e Planejamento Geraldo Pereira 

de Araújo; o Diretor de Departamento de Ensino Frederico de Castro Figueiredo; 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 Djalse Terezinha Magnago Linhales; o 

Coordenador Geral de Produção Wilson Pancieri, o Representante do Corpo 

Docente – Eduardo Rezende Galvão; o representante do corpo Técnico 

Administrativo Fábio Adonias Monteiro e o Representante do Corpo Discente do 

Nível Médio Alan Mori Brito Soares. Ausente: o Representante do Corpo Discente do 

Nível Superior Henrique Ferreira de Assis. Após os registros de presença e 

verificação de quórum, com a palavra o presidente deste Conselho esclareceu que a 

presente reunião finaliza o calendário de 2014. Ficou definido pelo conselho que o 

calendário do ano seguinte será definido na primeira reunião de 2015. Registrou 

também, que as reuniões do ano seguinte deverão ter horário para início e fim, 

sendo das 13h40min às 15h30min, com intuito de se evitar reuniões muito 

prolongadas e cansativas, assim como a falta dos alunos membros. O presidente 

também trouxe para o conhecimento desse conselho, o pedido de dispensa do 

membro representante dos discentes de nível superior Henrique Ferreira de Assis, 

que foi aceito por todos membros presentes, mediante a convocação de seu 

respectivo suplente para o ano de 2015. A secretária desse Conselho solicitou a 

palavra para informar da necessidade de emitir uma nova portaria de recomposição 

do Conselho Gestor, registrando a saída do membro Henrique. Dando continuidade 
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a reunião, com a palavra, a membro Ana Beatriz iniciou a leitura da proposta para 

aprovação do Regimento Interno Discente do Campus. Explicou que o regimento 

interno em vigência foi a provado em 2010 e apresenta a necessidade de 

reformulação para o ano de 2015. Iniciada a leitura do capitulo I da referida 

proposta, alguns pontos discutidos, dentre eles: - que o estagiário não será 

considerando integrante do corpo discente, apenas deverá seguir as normas do 

Regimento; - os requisitos para concessão do regime de internato; - revisão de 

algumas nomenclaturas; - ampla discussão a respeito do aluno faltoso ter direito ou 

não ao regime de internato (art. 6º, “a”); - revisão da correção ortográfica. A leitura 

do Capítulo I foi amplamente discutida pelo Conselho. Considerando o avançar do 

horário, assim como a extensão desse ponto de pauta (aprovação do RI), o 

conselho decidiu por encerrar a reunião e continuar a análise da proposta, na 

primeira reunião de 2015. O presidente do conselho agradeceu a participação de 

todos e os trabalhos realizados no ano de 2014. Nada mais havendo a tratar a 

reunião foi encerrada às 15h40min. 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) _________________________ 

Frederico de Castro Figueirado - DDE ____________________________________ 

Geraldo Pereira de Araújo - DAP_________________________________________ 

Walas Conceição - CGAF-Subs._______________________________________ 

Ana Beatriz Armini  – CGAE-Substituta____________________________ 

Adriana Silva Fleischmann Gava - CGE ___________________________________ 

Wilson Pancieri - CGPP ________________________________________________ 

Djalse T. Magnago Linhales - CGRH______________________________________ 

Eduardo Rezende Galvão - Rep. Docentes_________________________________. 

Fábio Adonias Monteiro - Rep. Técnicos Adm. ______________________________ 

Alan Mori Brito Soares - Rep. Discentes/Médio______________________________ 

 


