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No dia vinte e nove de março de dois mil e dez, às quatorze horas, no Campus
Cariacica, reuniu-se o Conselho Superior do Ifes, sob a presidência do Reitor Pro
Tempore o senhor Denio Rebello Arantes, com a presença dos seguintes
membros: do Colégio de Dirigentes os senhores Ademar Manoel Stange, Luiz
Marcari Junior, Mauro Silva Piazzarollo e Rubens Marques, titulares; do Corpo
Discente os senhores Luís Fernando Gonçalves Silva, Reynan Giacomin
Borlini e Thayssa Vasconcellos Guide, titulares; do Corpo Docente os
senhores Felipe Pereira Gonçalves, João Batista Pavesi Simão, João Paulo
Barbosa e José Maria de Souza, titulares; do Corpo Técnico-Administrativo os
senhores Norma Pignaton Recla Lima, Sival Roque Torezani, Marcos Antônio
de Almeida Pires e Yuri Blanco e Silva, titulares; das Entidades
Patronais/Findes o senhor Neviton Helmer Gasparini, titular; das Empresas
Públicas/Sedu o senhor Haroldo Corrêa Rocha, titular e a senhora Adriana
Sperandio, suplente. Participaram como convidadas as senhoras Cristiane Tenan
Schlittler dos Santos, Pró-Reitora de Ensino; a senhora Cláudia Maria Baptista de
Campos, Auditora Interna e o senhor Thalmo de Paiva Coelho Junior, Pró-Reitor
de Pesquisa e Pós-Graduação. O reitor agradece a todos pela presença e faz a
leitura da proposta de pauta, com os seguintes pontos: 1) Apresentação e posse
nos novos Conselheiros; 2) Informes; 3) Prosseguimento da discussão –
atualização do Regimento Interno do Conselho Superior do Ifes; 4)
Apreciação – Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna do Ifes; 5)
Apreciação – proposta de alteração da Resolução CD nº 30/2008 – regime
didático da PRPPG (Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação); 6)
Homologação – Ato Ad Referendum 13/2009 – regulamentação dos estágios
dos alunos da EPT de nível médio e da Educação Superior no Ifes; 7)
Homologação da oferta dos cursos: 7.1. Processo nº 23148.001351/2010-49 –
solicita aprovação da abertura do Curso Superior de Tecnologia em Cafeicultura –
Campus de Alegre; 7.2. Processo nº 23148.001352/2010-93 - solicita aprovação
da abertura do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas – Campus de
Alegre; 7.3. Processo nº 23148.001353/2010-38 - solicita aprovação da abertura
do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas – Campus Santa Teresa; 7.4.
Processo nº 23148.001354/2010-82 - solicita aprovação da abertura do Curso de
Licenciatura em Química – Campus Vila Velha; 7.5. Processo nº
23148.001355/2010-27 - solicita aprovação da abertura do Curso Superior de
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas – Campus Santa Teresa;

7.6. Processo nº 23148.001356/2010-71 - solicita aprovação da abertura do Curso
Superior de Agronomia – Campus Santa Teresa; 8) Assuntos gerais. Após a
leitura propõe a alteração na ordem dos itens e a inserção, a pedido da PróReitoria de Ensino, da apresentação da proposta do Regulamento da
Organização Didática dos Cursos Superiores do Ensino a Distância – ROD EAD.
As modificações na pauta são aceitas. Abrindo o item 1 o Presidente dá posse
aos novos conselheiros presentes, os senhores Haroldo Corrêa Rocha, Neviton
Helmer Gasparini e a senhora Adriana Sperandio. A seguir passa a palavra à
senhora Cláudia para que apresente o item 4. A Auditora Interna faz um breve
relato da Auditoria Interna no Ifes, englobando as atividades desenvolvidas pelo
setor, que segue as orientações da CGU; ressalta que o PAAAI tem de ser
aprovado anualmente pelo Conselho Superior para em seguida ser enviado à
CGU. A senhora Cláudia passa a ler o cronograma de atividades proposto e
presta alguns esclarecimentos; o conselheiro Reynan pergunta quais campi têm o
setor de Auditoria Interna estruturado, sendo respondido que esses campi são os
de Alegre, Itapina, Santa Teresa e Vitória. Encerrada a apresentação, o PAAAI foi
submetido ao voto dos conselheiros e aprovado por unanimidade. O presidente
passa a palavra ao Pró-Reitor senhor Thalmo para que apresente o item 5,
proposta de alteração da Resolução do Conselho Diretor nº 30/2008, que dispõe
sobre o regime didático dos cursos de pós-graduação do Ifes. O Pró-Reitor relata
que surgiu a necessidade de atualizar e promover alguns ajustes na resolução,
atingindo parte dos artigos; a proposta de alteração já foi anteriormente
apresentada, discutida e aprovada pelo Colégio de Dirigentes do Ifes. O senhor
Thalmo apresenta os pontos em que foram feitas as alterações e responde a
perguntas dos conselheiros. Ao final da apresentação, o conselheiro Neviton
pergunta o que efetivamente os mestrados e doutorados produzem de importante
em termos de inovação, ou se só oferecem titulação; o Presidente responde que
há cursos de ambos os tipos, mas que no Ifes procura-se trabalhar mais dentro da
realidade, com cursos que caminhem na direção do desenvolvimento e da
inovação. Encerrada a apresentação, o Presidente submete a proposta ao
Conselho, que a aprova por unanimidade. O Presidente passa a palavra à
Diretora do Centro de Ensino a Distância, professora Yvina, para que apresente a
proposta do ROD do Nível Superior do EAD. O Presidente esclarece que nesta
reunião a proposta será apenas apresentada e futuramente será feita nova
análise visando à homologação. A professora Yvina justifica que o Ensino a
Distância é uma modalidade nova na Instituição, por isso constituiu-se uma
comissão para trabalhar na proposta desse ROD, cujo resultado já foi discutido
em várias instâncias no Ifes; a seguir relata os pontos em que o ROD do EAD se
diferencia, por sua especificidade, dos RODs dos cursos presenciais. O
Presidente cita que o Ifes começou a oferta de EAD em 2004 e que já temos uma
estrutura bem sólida de UAB, mas precisamos ainda fortalecer o E-Tec, o que
será feito em parceria com a Sedu. Ressalta que é muito importante que este
ROD seja aprovado com brevidade; propõe que o arquivo seja publicado na
página do Ifes por trinta dias para ser apreciado e receber sugestões da
comunidade, retornando para o Conselho Superior na próxima reunião. O
Presidente passa a palavra à Pró-Reitora Cristiane Tenan para que apresente o
item 6, proposta de homologação do Ato Ad Referendum nº 13/2009, que
regulamenta os estágios dos alunos da educação profissional e técnica de nível
médio e da educação superior no Ifes. A Pró-Reitora cita faz uma apresentação
geral do documento, apresenta um histórico da proposta e faz um relato sobre
como está funcionando esta regulamentação no Ifes; o Presidente frisa que o
Conselho Superior é soberano e pode alterar no regulamento apresentado tudo

que julgar necessário. A Pró-Reitora Cristiane passa a destacar os pontos mais re
levantes; no Art. 3º o conselheiro Sival sugere inserir, com relação ao pagamento
de seguro de vida aos estagiários, a palavra “alternativamente”, facultando esse
pagamento à empresa contratante ou ao Ifes; sugestão aceita. O conselheiro
Pavesi pergunta como fazer se o plano de curso não prevê estágio não
obrigatório; o Presidente esclarece que o único modo é alterar o projeto do curso.
No Art. 7º o conselheiro Reynan questiona quem deve indicar o professor
orientador de estágio e Cristiane responde que é o coordenador do curso. No Art.
11 o conselheiro Reynan pergunta sobre a duração do estágio, se deve ser
obrigatoriamente de 4 ou de 6 horas; o Presidente responde que é no máximo de
6 horas. No Art. 13 Cristiane informa que foi adaptada toda a redação, atendendo
a solicitação anterior à reunião do Conselho. Há dúvidas sobre alguns outros
pontos da proposta; o Presidente sugere que o documento seja aprovado nesta
reunião, dada a urgência, e após um período de funcionamento volta para nova
apreciação e alterações, caso se mostre necessário. A proposta do Presidente é
aceita e o documento é aprovado por unanimidade. A Pró-Reitora Cristiane
permanece com a palavra para apresentar o item 7, homologação da oferta de
cursos de nível superior, sendo eles o Curso Superior de Tecnologia em
Cafeicultura do Campus de Alegre, o Curso de Licenciatura em Ciências
Biológicas do Campus de Alegre, o Curso de Ciências Biológicas do Campus
Santa Teresa, o Curso de Licenciatura em Química do Campus Vila Velha, o
Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do
Campus Santa Teresa e o Curso Superior de Agronomia do Campus Santa
Teresa. Os projetos dos cursos são distribuídos para consulta dos conselheiros e
Cristiane informa que todos tiveram sua oferta aprovada no Colégio de Dirigentes,
tendo antes passado por uma reunião da extinta Câmara de Ensino, com voto dos
relatores e defesa dos coordenadores dos respectivos cursos. O Presidente
ressalta que o Conselho Superior apenas autoriza a oferta, sendo a análise
detalhada dos projetos realizada pelas instâncias competentes, a cargo da PróReitoria de Ensino. A conselheira Norma fala que é preciso repensar a questão da
estrutura das Bibliotecas com relação ao acervo para os cursos; o conselheiro
Ademar Stange explica que o processo de compra de livros é muito complicado e
às vezes culmina na não entrega dos exemplares pelas empresas quotadas.
Cristiane ressalta que a responsabilidade por solicitar a compra de livros é do
coordenador de cada curso. Após mais alguns esclarecimentos, a oferta de todos
os cursos em pauta é aprovada por unanimidade. O Presidente abre o item 2,
informes; cita inicialmente que foi assinada a ordem de serviço para o início das
obras do Campus Central Serrano, porém ainda falta a liberação do Iema. Informa
que será ofertado pelo Ifes, em parceria com a Ufes, um Doutorado
Interinstitucional em Metalurgia e Materiais e um Mestrado Interinstitucional em
Educação. Cita a seguir que a Escola de Samba Novo Império foi vice-campeã do
carnaval 2010 em Vitória com o enredo sobre o Centenário do Ifes. O próximo
informe é sobre a realização da aula inaugural do Campus Venda Nova do
Imigrante; o Presidente destaca que esse campus já começou a funcionar. Sobre
o primeiro Edital de Remoção Interna o Presidente relata que foram
disponibilizadas 135 vagas, houve 69 inscrições, 44 servidores selecionados e 34
remoções foram homologadas; destaca ainda o trabalho brilhante da Comissão,
agradecendo especialmente ao conselheiro Mauro Silva Piazzarollo, que presidiu
os trabalhos. Fala a seguir sobre o concurso público para provimento de vagas de
servidores efetivos no Ifes, cujos editais serão publicados em breve. Sobre a nova
sede da Reitoria, o Presidente informa que foi fechado um contrato de aluguel pa-

ra o edifício que fica em frete ao Supermercado Carone, na Avenida Rio Branco,
em Santa Lúcia; a mudança deverá ocorrer dentro de no máximo dois meses. O
próximo informe é sobre a Rede Certific; o Presidente frisa que é uma ação
extremamente importante, a qual permite dar certificação aos trabalhadores que
aprenderam uma profissão na vida mas não têm certificação de sua habilidade. O
projeto pretende abranger inicialmente as áreas de Construção Civil, Pesca e
Eletricidade Básica. A pretensão do Ifes é iniciar o projeto na área de Pesca, no
Campus Piúma. O Presidente informa também que está participando do curso de
capacitação para Reitores promovido pela Setec; frisa que o curso é muito
importante e que em virtude disso necessitará fazer ainda várias viagens a
Brasília no decorrer do ano. Cita também que o Ifes poderá indicar três pessoas
que tenham contribuído de forma relevante para a educação profissional no nosso
Estado para receberem a medalha Nilo Peçanha, concedida pelo Ministro da
Educação; serão indicados pelo Ifes o Governador Paulo Hartung, o professor
Jadir José Pella e um servidor já falecido para receber homenagem póstuma.
Como último informe o Presidente divulga o resultado da eleição para diretor-geral
do Campus Vitória, tendo sido eleito o professor Jadir José Pella; após o relato
sobre os percentuais obtidos pelos candidatos o resultado da eleição é
homologado pelo Conselho. O conselheiro Yuri pede esclarecimentos sobre a
discussão do plano de carreira dos servidores técnico-administrativos, que estava
previsto mas não entrou em pauta; o conselheiro Luiz Marcari relata que os seis
reitores que concederam a progressão conforme estava na proposta discutida no
Ifes terão de voltar atrás em sua decisão; informa ainda que o MEC está
recebendo sugestões para decidir como resolver as controvérsias que surgiram
em torno desse assunto. O Presidente conclui que, dadas essas informações, o
Ifes aguardará a decisão do MEC para resolver essa questão com segurança. O
item 3 da pauta desta reunião também ficou para discussão futura. Nada mais
havendo a tratar, o presidente dá por encerrada a reunião, agradecendo mais
uma vez a todos pela colaboração. Eu, Maria do Carmo Conopca, secretária,
lavrei a presente ata, que será submetida à aprovação de todos os presentes.
Cariacica, vinte e nove de março de dois mil e dez.

