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Ata da 8ª reunião do Conselho Superior do Ifes
2 de agosto de 2010

No dia dois de agosto de dois mil e dez, às quatorze horas, no Campus
Cariacica, reuniu-se o Conselho Superior do Ifes, sob a presidência do
Reitor o senhor Denio Rebello Arantes, com a presença dos seguintes
membros: do Colégio de Dirigentes os senhores Mauro Silva Piazzarollo e
Rubens Marques, titular e Lodovico Ortlieb Faria, suplente; do Corpo
Discente as senhoras Lívia Maria Santos Oliveira
e Thayssa
Vasconcellos Guide e os senhores Luís Fernando Gonçalves Silva e
Reynan Giacomin Borlini, titulares; do Corpo Docente os senhores Felipe
Pereira Gonçalves, João Batista Pavesi Simão e João Paulo Barbosa,
titulares e André Assis Pires, suplente; do Corpo Técnico-Administrativo os
senhores Norma Pignaton Recla Lima, Sival Roque Torezani e Yuri
Blanco e Silva, titulares e o senhor Joel Rogério, suplente; do MEC/Setec
a senhora Cibele Daher Botelho, titular; da Federação da Agricultura a
senhora Maria Elisa Zago Rocha, suplente; da Secretaria de Estado da
Ciência e Tecnologia o senhor Marcos Adolfo Ribeiro Ferrari, suplente;
das Entidades dos Trabalhadores/Senge-ES os senhores Adelar
Castiglioni Cazaroto, titular e Eliezer Cristino de Oliveira, suplente; dos
Alunos Egressos/Atecnólogos o senhor Wellington Luiz Pompermayer,
titular; das Entidades dos Trabalhadores/Sintec-ES o senhor Heraldo
Gonçalves Fogos, suplente. Justificaram a ausência os conselheiros
Ademar Manoel Stange, Luiz Marcari Junior, Tadeu Rosa, Rubens Marques,
José Maria de Souza, Marcos Antônio de Almeida Pires, Irajá Resende,
Haroldo Corrêa Rocha, Adriana Sperandio e Miguel Antônio Madeira Araújo.
Participaram como convidados a professora Mariângela de Souza Pereira,
Pró-Reitora de Desenvolvimento Institucional e o senhor Marcelo Lucas
Pereira Machado, Pró-Reitor Adjunto de Pesquisa e Pós-Graduação. O
Presidente agradece a todos pela presença e faz a leitura da proposta de
pauta, com os seguintes pontos: 1) Informes; 2) Minuta de resolução –
criação da Câmara de Extensão e Produção; 3) Processo
23148.001483/2020-71 PRPPG - Proposta de convênio Ufes e Ifes Minter
em Educação; 4) Alteração da Res. CD 03/2008 - PRODIF/ PICT;
5)Minuta de resolução - proposta de implantação da jornada de 6 horas

para os Técnicos-Administrativos; 6) Processo 23148.00159/2010-16 extinção do Curso Superior de Tecnologia em Redes de Computadores
do Campus Serra; 7) Regimento Geral do Ifes - apresentação da versão
atual e proposta de novo cronograma; 8) Apreciação - relatório de
auditoria realizada nos almoxarifados dos campi de Alegre, Itapina,
Santa Teresa e Vitória pela Auditoria Interna do Ifes; 9) Processo nº
23148.003700/2010-67 – proposta de alteração da Res. CD nº 14/2005
para atender determinação do TCU; 10) atos Ad Referendum para
homologação: 10.1) Ato nº 20/2010, que altera a Resolução 33/2008 para
pagamento de trabalhos no concurso de pós-graduação lato sensu; 10.2)
Ato nº 11/2010, que aprova a utilização de 100% da nota do Enem 2010
para ingresso nos cursos superiores do Ifes; 10.3) Ato nº 10/2010, que
altera taxa de inscrição do PS de 50,00 para 51,00; 10.4) Ato nº 06/2010,
que estabelece normas do processo eleitoral para Diretor-Geral do Campus
Itapina; 10.5) Ato nº 04/2010, regulamentação do SCDP – Sistema de
Concessão de Diárias e Passagens - Processo 23148.001374/2010-53;
10.6) Ato nº 03/2010, altera a Resolução CD nº 37/2008 para incluir
pagamento dos trabalhos da comissão de remoção interna; 10.7) Ato nº
01/2010, estabelece a certificação de ensino médio com base no Enem 2010
– Processo nº 23148.003507/2010-26; 10.8) Ato nº 08/2009, altera a
Resolução CD nº 16/2008, assistência estudantil aos alunos do Proeja. O
Presidente abre a reunião dando boas vindas a todos e procede à posse de
dois conselheiros, a senhora Maria Elisa Zago Rocha, representante
suplente da Federação da Agricultura do Espírito Santo e o senhor Marcos
Adolfo Ribeiro Ferrari, representante suplente da Secretaria de Estado da
Ciência e Tecnologia. A seguir faz a leitura da proposta de pauta e explica a
necessidade de homologação dos Atos Ad Referendum emitidos pelo Reitor.
A proposta de pauta é aprovada por todos. A ata da reunião anterior é
submetida aos conselheiros, que a aprovam; o documento circula para
aposição das assinaturas. Abrindo o item 1 da pauta o Presidente faz um
informe sobre o Termo do Acordo de Metas e faz também um breve relato
sobre a recente inauguração do Campus Piúma do Ifes. O item 2 entra em
discussão. O conselheiro Pavesi faz várias sugestões na proposta de
criação da Câmara de Extensão e Produção do Ifes, sendo a principal delas
a retirada do termo “Produção” da nomenclatura dessa Câmara. Após
argumentação do conselheiro, as alterações propostas são aprovadas por
todos, sendo homologada a minuta de resolução apresentada. Para o item 3
o Presidente passa a palavra ao professor Marcelo Lucas, que explana
sobre a minuta de convênio entre o Ifes e a Ufes para oferta de Minter –
Mestrado Interinstitucional em Educação. O professor faz vários
esclarecimentos sobre o convênio e acrescenta que a aprovação pelo
Conselho Superior é uma exigência da Procuradoria Federal do Ifes. Após
consideração das informações apresentadas a proposta é aprovada por
todos. O professor Marcelo Lucas permanece com a palavra para
apresentação do item 4, proposta de alteração da Resolução do Conselho
Diretor nº 03/2008 nos anexos referentes às bolsas dos programas Prodif e
Pict. O professor projeta as propostas de alteração, que em sua maioria são
adequações às novas nomenclaturas e estrutura da Instituição, além de
melhorarem a funcionalidade dos programas citados. A proposta de alteração

é aprovada por todos. O presidente abre o item 5, minuta de resolução para
implantação da jornada de seis horas para os servidores técnicoadministrativos; faz um histórico resgatando o início dessa regulamentação,
que ocorreu por meio de portaria do então diretor do Cefetes, renovada
depois pelo Reitor do Ifes. Prossegue relatando que foi nomeada uma
comissão para estudar a legislação pertinente e emitir um parecer sobre a
proposta. A conclusão final foi a de que a jornada de trabalho, respeitados
os princípios legais, pode ser flexibilizada. Os trabalhos dessa comissão
foram acompanhados por um fórum de servidores técnico-administrativos de
vários campi, sendo também apresentados e apreciados nas reuniões do
Colégio de Dirigentes. O Presidente apresenta a proposta de resolução; o
conselheiro Sival sugere substituir todas as ocorrências, no texto, de “2
turnos de 6 horas” por “12 horas ininterruptas”; após suas justificativas, a
proposta de alteração é aceita. A conselheira Cibele parabeniza o Ifes pela
resolução, citando que essa questão é extremamente polêmica no Instituto
Federal de Campos – RJ, onde é Reitora. Afirma que é preciso o servidor
entender que as seis horas diárias são uma concessão e não um direito;
relata que os órgãos fiscalizadores são extremamente rigorosos com essa
questão. O Presidente cita que essa discussão não ocorre somente no Ifes,
mas em todo o conjunto dos Institutos Federais; desse modo, propõe a
aprovação da resolução, sua implantação e reavalização no prazo de seis
meses; a proposta é aprovada por unanimidade. O Presidente dá início ao
item 9, proposta de alteração da Resolução CD nº 14/2005, que trata do
regime de trabalho docente, para inserir novo artigo, atendendo ao Acórdão
nº 2493/2008 do Tribunal de Contas da União. No novo artigo, segundo
encaminhamentos no processo da Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas
do Ifes, deverá constar a obrigatoriedade de apresentação pelo servidor
interessado no regime de Dedicação Exclusiva das declarações ou certidões
fornecidas pelo CNIS e pela Junta Comercial do ES. O Presidente cita que é
uma alteração aparentemente simples, porém muito importante; o
conselheiro Mauro sugere que se estabeleça como prazo para entrada da
resolução em vigor o dia 1º de setembro de 2010; a proposta é aceita e a
alteração na resolução 14/2005 é aprovada por todos. O Presidente passa a
palavra ao professor Marcelo Lucas para que apresente o item 6, extinção
do Curso Superior de Tecnologia em Redes de Computadores do Campus
Serra. O professor apresenta o processo contendo toda a documentação
explicativa para o pedido de extinção do curso referido, com a principal
justificativa de baixa demanda. Em contrapartida à extinção do curso a
coordenadoria propõe a abertura de uma pós-graduação lato sensu na
mesma área. O Presidente informa que esse pedido de extinção já foi
apreciado e aprovado na reunião do Colégio de Dirigentes. Não havendo
dúvidas dos conselheiros, a solicitação foi aprovada. O Presidente passa a
palavra à Pró-Reitora Mariângela para que apresente o item 7, proposta de
Regimento Geral do Ifes. Mariângela relata que em junho deste ano foi
apresentada a primeira proposta de construção do Regimento Geral bem
como o primeiro calendário de atividades, o qual não pôde ser cumprido em
função do período de férias em julho em todos os campi do Ifes. Novo
calendário foi proposto e já aprovado no Colégio de Dirigentes; o calendário
é apresentado aos conselheiros e prevê a aprovação final no dia 27 de setem

bro no Conselho Superior. Mariângela informa que a versão atual do
Regimento Geral será disponibilizada no site da Instituição para participação
e sugestão de todos os servidores. O Presidente informa que os trabalhos
vão prosseguir conforme esse planejamento; o calendário é aprovado por
todos. Mariângela fala da necessidade de se definir uma comissão com
representantes do Conselho Superior para acompanhar os trabalhos de
desenvolvimento do Regimento Geral; a comissão, por escolha dos pares,
fica constituída pelos conselheiros Lívia Maria, João Paulo, Sival, Mauro e
Wellington, titulares e Reynan, Pavesi, Yuri, Ademar Stange e Heraldo
Fogos, suplentes. Para o item 8 o Presidente fala do Relatório da Auditoria
Interna, encaminhado com antecedência aos conselheiros. Trata-se do
Relatório nº 01, que auditou os setores do Almoxarifado dos campi de
Alegre, Itapina, Santa Teresa e Vitória. O Presidente coordenou a leitura e
apreciação do relatório, não havendo contestação por parte dos
conselheiros. O Presidente dá início ao item 10 e seus subitens, constando
todos de apreciação de Atos Ad Referendum para homologação. Foram
apreciados, nessa ordem, os subitens 10.1) Ato nº 20/2010, que altera a
Resolução 33/2008 para pagamento de trabalhos no concurso de pósgraduação lato sensu; 10.2) Ato nº 11/2010, que aprova a utilização de
100% da nota do Enem 2010 para ingresso nos cursos superiores do Ifes;
10.3) Ato nº 10/2010, que altera taxa de inscrição do PS de 50,00 para
51,00; 10.4) Ato nº 06/2010, que estabelece normas do processo eleitoral
para Diretor-Geral do Campus Itapina; 10.5) Ato nº 04/2010,
regulamentação do SCDP – Sistema de Concessão de Diárias e Passagens
- Processo 23148.001374/2010-53; 10.6) Ato nº 03/2010, altera a Resolução
CD nº 37/2008 para incluir pagamento dos trabalhos da comissão de
remoção interna; 10.7) Ato nº 01/2010, estabelece a certificação de ensino
médio com base no Enem 2010 – Processo nº 23148.003507/2010-26; 10.8)
Ato nº 08/2009, altera a Resolução CD nº 16/2008, assistência estudantil
aos alunos do Proeja. Todos os atos foram considerados aprovados pelos
conselheiros. O Presidente solicita a análise de mais dois itens nessa
reunião; todos concordam. Passa a constituir o item 11 a homologação do
resultado da eleição para diretor-geral do Campus Itapina, cuja votação
ocorreu no dia 2 de junho de 2010. Foram candidatos os senhores Tadeu
Rosa e Nilton Cometti. Segundo demonstração no relatório da Comissão
Eleitoral foi eleito o candidato Tadeu Rosa, com 56,936% dos votos, obtendo
o candidato Nilton Cometti 28,480% dos votos. Os conselheiros manifestamse pela homologação do resultado apresentado. Para o item 12 o Presidente
apresenta o Processo nº 23185.000004/2010-52, do Diretor-Geral do
Campus Piuma, que trata do encaminhamento, para apreciação do
Conselho Superior, do Edital Certific/Ifes. O Presidente explica que o Certific
é um programa de certificação formal de competências que o trabalhador
tenha adquirido ao longo de sua vida profissional, porém sem ter obtido
certificação formal. O Certific é um sistema nacional de certificação e é
decorrente da lei que criou os Institutos Federais; o Ifes é, portanto, uma
instituição de acreditação e de certificação desse programa. Prossegue
dizendo que nesse primeiro edital será iniciada a certificação na área de
pesca e aquicultura nos campi de Alegre e Piuma. O Edital ora apresentado

ao Conselho Superior é um edital padrão proposto pela Setec, somente com
as adaptações de nomenclatura necessárias ao Ifes. O processo de
inscrição inicia-se em 16 de agosto e em 4 de outubro é a finalização do
calendário. Feita a explanação, o Presidente pede autorização para o
encaminhamento da publicação do Edital Certific/Ifes; todos manifestam-se
de acordo. Como último item da reunião, assuntos gerais, o Presidente
informa que foi assinado em Brasília o Termo do Acordo de Metas, com
metas estabelecidas desde agora até o ano de 2022. Informa também que
devem ser assinados em breve dois decretos presidenciais que concederão
mais autonomia aos Institutos Federais, tanto na área de gestão de pessoas
quanto na área de orçamento e finanças. A Reitoria Cibele ressalta que esse
é um ganho resultado do trabalho do Conif, que é o Conselho Nacional de
Reitores dos Institutos Federais. Cita que é uma conquista histórica e que
devemos torcer para que esses decretos se tornem leis. O conselheiro
Pavesi parabeniza o Ifes pelo excelente resultado obtido no Enem 2010. O
Presidente menciona a seguir que este ano o Tribunal Superior Eleitoral
decidiu consolidar o entendimento de que durante o período eleitoral,
compreendido entre três meses antes e três meses após as eleições, não se
pode contratar professores substitutos. Cita que essa situação criou um
grande problema nos campi do Ifes, que poderá contudo ser amenizado com
a entrada de professores efetivos aprovados nos concursos mais recentes.
Nada mais havendo a tratar, o Presidente dá por encerrada a reunião,
agradecendo pela colaboração de todos. Eu, Maria do Carmo Conopca,
Secretária, lavrei a presente ata, que será submetida à aprovação de todos
os presentes.

