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PRIMEIRA ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
CONSELHO DE GESTÃO DO IFES CAMPUS ITAPINA - 2015  

 

Aos sete dias do mês de abril de dois mil e quinze, 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 presidente representado pelo 

Srº Tadeu Rosa (Diretor Geral-substituto); os conselheiros natos, senhores Emerson 

Clayton do Nascimento Miranda (Diretor de Administração e Planejamento-

substituto), Patrícia Soares Furno Fontes (Diretora de Ensino), Marcos Antônio de 

Almeida Pires (Coordenador Geral de Administração e Finanças), José Cláudio 

Valbuza (Coordenador Geral de Assistência à Comunidade), Robson Prucoli Posse 

(Coordenador Geral de Ensino), Djalse Terezinha Magnago Linhales (Coordenadora 

Geral de Gestão de Pessoas), Wilson Pancieri (o Coordenador Geral de Gestão do 

Campo),  conselheiro eleito  como Representante do Corpo Docente, Srº Eduardo 

Rezende Galvão; o conselheiro eleito como representante do corpo Técnico 

Administrativo, Srº Fábio Adonias Monteiro e a Conselheira Representante do Corpo 

Discente Nível Superior, Srª Beatriz Alves Silva. Ausente: o conselheiro eleito 

Representante do Corpo Discente do Nível Médio. Após os registros de presença e 

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

dedicando um momento de agradecimentos especiais aos ex-conselheiros Adriana 

Silva Fleishmann Gava, Ana Beatriz Armini Pauli Resende e Frederico de Castro 

Figueiredo que desempenharam um papel muito importante enquanto conselheiros, 

colaborando muito com os trabalhos deste Conselho. Prosseguindo com a reunião, 

o presidente solicitou a leitura da ata da última reunião realizada no dia 11/12/2014 

que foi devidamente aprovada por todos presentes. Passando para os pontos de 

pauta de reunião, o presidente passou a palavra para Srª Ana Beatriz para 

direcionar os trabalhos de aprovação da parte final das alterações do Regimento 

Interno Discente, iniciada na última reunião. A Srª Ana Beatriz explicou que restam 
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somente dois pequenos capítulos para aprovação final do regimento, mas 

esclareceu que a comissão responsável por esses trabalhos ainda não os finalizou, 

solicitando o adiamento desse ponto de pauta para futuras reuniões. Diante disso, o 

presidente passou a incluir outros pontos de pauta que haviam sido aprovados em 

reuniões anteriores, aproveitando o momento oportuno para retomar as discussões, 

solicitando a secretária deste Conselho a leitura desses pontos de pauta pendentes. 

Foi informado a todos os conselheiros os seguintes pontos de pauta: 1 – 

Regulamento de capacitação/qualificação de servidores; 2 – a questão do 

pagamento de diárias à deslocamentos até a cidade de Linhares; 3 – O reajuste do 

Valor do Ticket Alimentação; 4 – apresentação de projetos pesquisa de professores 

do Campus; 5 – discussão a respeito da cobrança de uniformes à alunos dos Cursos 

Superiores, 6 – Observância do Cumprimento da Resolução que regulamenta as 

visitas técnicas do Campus. Após a enumeração dos pontos de pauta pendentes, o 

conselho considerou que o ponto mencionado no item 5 poderia ser retirado de 

pauta por se tratar de uma situação que pode ser conduzida e definida pela Direção 

de Ensino, juntamente com a equipe pedagógica. Analisou também, que o ponto de 

pauta que poderia ser discutido nesta reunião, seria o do item 2, a discussão a 

respeito do pagamento de diárias à deslocamentos até a cidade de Linhares. Com a 

palavra a Chefe de Gabinete Srª Simone Schulz Rodrigues explicou que o Campus 

Itapina efetua pagamento de diárias a servidores que se deslocam até a cidade de 

Linhares. Explicou que esses lançamentos sempre foram feitos pelo gabinete do 

Campus. A Srª Simone explicou que atualmente é responsável pelos lançamentos 

de diárias no sistema SCDP e que pela observância da legislação que rege o 

assunto. Ressaltou que durante treinamento para sistema SCDP oferecido pela 

Reitoria no final do ano passado, foi ressaltado que a legislação não permite o 

pagamento de diárias para deslocamentos a municípios limítrofes, que é o caso das 

viagens entre Colatina e Linhares. Ressaltou também, que o município de Linhares 

não paga diárias a servidores que se deslocam para o município de Colatina, 

segundo informações da chefia de gabinete daquele Município. O assunto começou 
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a ser debatido entre os conselheiros que, ao final, decidiram por analisar melhor a 

legislação correlata antes de emitir uma orientação.  Passando para o próximo ponto 

de pauta, o conselho definiu o calendário de reuniões para o primeiro semestre de 

2015, ajustando as seguintes datas: 23 de abril, 05 de maio, 09 de junho e 07 de 

julho. Finalizando os trabalhos, o conselho decidiu por unanimidade pontuar como 

ponto de pauta da próxima reunião, a discussão sobre o Regulamento de 

capacitação/qualificação de servidores. Registramos ao final, que o conselheiro 

Eduardo Galvão Rezende precisou se ausentar da reunião às 14h, em razão das 

suas aulas. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada às 15h40min. A 

presente Ata foi lavrada por mim, Simone Schulz Rodrigues e será submetida à 

aprovação de todos presentes, em comum acordo. 

 

Tadeu Rosa (presidente e Diretor Geral-substituto) _________________________ 

Patrícia Soares Furno Fontes - DE ____________________________________ 

Emerson Clayton do Nascimento MIranda–DAP-Subst._______________________ 

Marcos Antônio de A. Pires - CGAF_______________________________________ 

José Cláudio Valbuza – CGAC___________________________________________ 

Robson Prucoli Posse - CGE ____________________________________________ 

Wilson Pancieri - CGP ________________________________________________ 

Djalse T. Magnago Linhales - CGDP______________________________________ 

Eduardo Rezende Galvão - Rep. Docentes_________________________________. 

Fábio Adonias Monteiro - Rep. Técnicos Adm. ______________________________ 

Beatriz Alves Silva - Rep. Discentes/Superio________________________________ 

 

 

 


