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QUINTA ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

CONSELHO DE GESTÃO DO IFES CAMPUS ITAPINA - 2015  

Aos cinco dias do mês de agosto 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 do Conselho Srº 
Anderson Mathias Holtz (Diretor Geral); os conselheiros natos, senhores Geraldo 
Pereira de Araújo (Diretor de Administração e Planejamento), Patrícia Soares Furno 
Fontes (Diretora de Ensino) Marcos Antônio de Almeida Pires (Coordenador Geral 
de Administração, Orçamento e Finanças), José Cláudio Valbuza (Coordenador 
Geral de Assistência à Comunidade), Djalse Terezinha Magnago Linhales 
(Coordenadora Geral de Gestão de Pessoas), Wilson Pancieri (Coordenador Geral 
de Gestão do Campo),  Robson Prucoli Posse (Coordenador Geral de Ensino), o 
conselheiro Representante do Corpo Discente do Nível Médio Tainá Roberta 
Evangelista e o Representante do Corpo Discente do Nível Superior Beatriz Aves 
Silva. Ausentes: conselheiro eleito como Representante do Corpo Docente, Srº 
Eduardo Resende Galvão (ausência justificada por ter que ministrar aula) e o 
conselheiro eleito como representante do corpo Técnico Administrativo, Srº Fábio 
Adonias Monteiro (ausência justificada - consulta médica). Após os registros de 
presença e verificação de quórum, com a palavra o presidente deste Conselho 
iniciou a reunião apresentando a pauta do dia, a começar pela leitura e aprovação 
da ata da reunião do dia 16/06/2015. Foi acordado entre todos os presentes que as 
atas serão enviadas por e-mail com antecedência, momento em que os conselheiros 
deverão realizar a leitura e se manifestar também por e-mail, caso ocorra 
discordância com o seu teor. Do contrário, os termos da ata serão considerados 
como aprovados e disponibilizados para publicação institucional. Dando 
continuidade a reunião, os membros do conselho passaram a discutir sobre a 
definição do calendário de reuniões para o 2º semestre de 2015. O Presidente do 
conselho esclareceu que o conselho deve se reunir ao menos 06 (seis) vezes ao 
ano podendo haver reuniões extraordinárias caso necessário. Nesse sentido, o 
conselho definiu uma reunião extraordinária para o dia 13/08/2015, diante da 
necessidade de aprovação do calendário de provas apresentada pelo membro deste 
Conselho Patrícia. Definiu também pela realização de mais duas reuniões durante o 
ano de 2015 para as datas de: 08/10/2015 e 01/12/2015, nos horários de 13h40min. 
O Presidente também alertou sobre término do mandato dos conselheiros eleitos por 
segmento que dar-se-á em 24/09/2015, havendo a necessidade de designar uma 
comissão responsável pelo processo eleitoral. Após discussões, o conselho sugeriu 
que os membros da comissão eleitoral sejam os mesmos da última designação por 
já terem experiência na condução desse processo, sugestão esta que foi acatada 
pelo presidente deste conselho. Passando para próxima discussão, foi solicitado 
pelo membro deste conselho José Claudio Valbuza, a recomposição da comissão 
designada para revisão do Regimento Interno do Corpo Discente e definição de um 
prazo para conclusão dos trabalhos da referida comissão. Ao final, franqueada a 
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palavra, a membro Djalse chamou a atenção para as inúmeras reclamações que 
temos recebido inerente ao atendimento telefônico de ligações externas. Atualmente 
não dispomos de serviços de telefonista e as ligações externas são atendidas por 
servidores localizados na portaria do Campus que muitas vezes não possuem trato 
para esse tipo de atendimento e também não conhecem os servidores e setores 
desta instituição, deixando muito aquém esse tipo de atendimento. O membro e 
Diretor de Administração se encarregou de estudar uma alternativa para amenizar o 
problema. Também foi solicitado a atualização da lista de ramais que está disponível 
na página da escola. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada às 
15h50min. A presente Ata foi lavrada por mim, Simone Schulz Rodrigues e será 
submetida à aprovação de todos presentes, em comum acordo. 

 

Anderson Mathias Holtz (presidente e Diretor Geral) _________________________ 

Geraldo Pereira de Araújo –DAP-.______________________________________ 

Patrícia Soares Furno Fontes __________________________________________ 

Marcos Antônio de Almeida Pires – CGAF-_________________________________ 

José Cláudio Valbuza – CGAC___________________________________________ 

Wilson Pancieri - CGP ________________________________________________ 

Robson Prucoli Posse - CGE ___________________________________________ 

Djalse T. Magnago Linhales - CGDP______________________________________ 

Taina R. Evangelista- Repr. Discentes -Substituto(nível médio)_________________ 

Beatriz Alves Silva - Repr. Discentes -Substituto(nível médio)__________________ 

 


