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NONA ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 

CONSELHO DE GESTÃO DO IFES CAMPUS ITAPINA - 2015  

Aos vinte e um dias do mês de Dezembro 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 Emerson Clayton do Nascimento 

Miranda (Diretor de Administração e Planejamento-Substituto), Patrícia Soares Furno 

Fontes (Diretora de Ensino), José Cláudio Valbuza (Coordenador Geral de Assistência à 

Comunidade), Simone Sales da Silva (Coordenadora Geral de Gestão de Pessoas-

substituta), Wilson Pancieri (Coordenador Geral de Gestão do Campo), e os novos 

membros eleitos como representantes no Conselho, nos segmentos Técnico Administrativo, 

Srª Ana Paula Menegheli Zancheta (substituta), o representante do segmento Docente Srº 

José Modesto e Discente nível Superior Lucas Reichelm Costa. Ausências Justificadas: 

Marcos Antônio de Almeida Pires (Coordenador Geral de Administração, Orçamento e 

Finanças) e Robson Prucoli Posse (Coordenador Geral de Ensino). Ausência não justificada 

- representante Discente nível Médio Otávio Luiz dos Santos. Após os registros de presença 

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

informando os assuntos em pauta, sendo: Aprovação da ata de reunião ocorrida no dia 

01/12/2015; Alteração da Resolução do Sistema de Avaliação Discente e alteração do 

Regimento interno Discente. Após a leitura da ata de reunião do dia 01/12/15, esta foi 

devidamente aprovada por todos os presentes. Passando para o próximo ponto de pauta, o 

membro José Claudio Valbuza explicou ao Conselho a necessidade de alteração do 

Regimento Interno e Código de Ética Discente do Campus Itapina. Em síntese, destacou a 

importância de se resguardar alguns procedimentos que são necessários adotar nos casos 

de alunos em atitudes infracionais suspeitas. Como exemplo, citou a questão de se revistar 

pertences pessoais de alunos. A proposta é inserir essa previsão no regimento, com intuito 

de resguardar o trabalho realizado pelos assistentes de alunos. A proposta é de alterar os 

artigos 71 e 71 do RI e também chamar a responsabilidade da família nesse processo de 

disciplina. Após ampla discussão, o Conselho manifestou-se por unanimidade a favor da 

proposta de alteração dos referidos artigos 71 e 72 e, ao final, esta foi aprovada pelo Diretor 

Geral. Dando continuidade a reunião, a membro Patrícia Soares Furno Fontes passou a 
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explicar ao Conselho a necessidade de alteração do Sistema de Avaliação dos Cursos 

Técnicos Integrados ao Ensino Médio e Subsequente do Campus Itapina. Ressaltou que o 

Campus possui algumas situações diferenciadas que foram incluídas na proposta do ROD. 

Que todo o trabalho foi discutido pela equipe pedagógica e uma proposta de alteração foi 

apresentada aos professores, a Coordenação de Registros Acadêmicos, ao Núcleo de 

Gestão Pedagógica e aos alunos que aprovaram essas alterações que ora estão sendo 

apresentadas ao Conselho. O presidente do Conselho explicou que o atual sistema de 

avaliação tem gerado muitos problemas, principalmente no tocante à evasão escolar e 

reprovações, pois os alunos não estão tendo tempo para se recuperarem. A membro 

Patrícia, explicou as situações de recuperação de conteúdo ao longo do primeiro semestre e 

ao final do primeiro semestre, quando uma nova avaliação será oportunizada. Assim 

também ocorrerá no segundo semestre. Os alunos também terão oportunidade de realizar 

uma terceira avaliação, esta última no período de férias, para tentar recuperar e alcançar a 

média. Após ampla discussão, o Conselho manifestou-se por unanimidade favoravelmente a 

alteração do Sistema de Avaliação, conforme proposto na presente reunião e, ao final, esta 

foi aprovada pelo Diretor Geral. Nada mais havendo a tratar, o presidente do Conselho 

encerrou o calendário de reuniões do ano de 2015 com uma mensagem de agradecimento 

ao empenho e trabalho de todos os membros, encerrando a reunião às 15h30min. A 

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

de todos presentes, em comum acordo. 
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