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No dia dezessete de maio 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,  Mauro
Silva Piazzarollo e Rubens Marques , titulares, e o senhor Tadeu Rosa ,
suplente; do Corpo Discente os senhores Luís Fernando Gonçalves Silva,
Reynan Giacomin Borlini  e Thayssa Vasconcellos Guide , titulares, e a
senhora Lívia Maria Santos Oliveira , suplente; do Corpo Docente os senhores
João Batista Pavesi Simão, João Paulo Barbosa e José Maria de Souza ,
titulares; do Corpo Técnico-Administrativo os senhores Sival Roque Torezani,
Marcos Antônio de Almeida Pires e Yuri Blanco e Silva , titulares, e a senhora
Maria da Penha Xavier , suplente; do Ministério da Educação a senhora Cibele
Daher Botelho , titular; das Entidades Patronais/Findes o senhor Manoel de
Souza Pimenta Neto , suplente; das Entidades dos Trabalhadoes/Senge-ES os
senhores Adelar Castiglioni Cazaroto , titular, e Eliezer Cristino de Oliveira ,
suplente; das Entidades dos Trabalhadores/Sintec-ES os senhores  Miguel
Antônio Madeira da Silva Araújo , titular, e Heraldo Gonçalves Fogos ,
suplente; dos Alunos Egressos/Atecnólogos o senhor Wellington Luiz
Pompermayer , titular. Justificaram a ausência os conselheiros Luiz Marcari
Júnior, Fabrício Litke Vimercati, Neviton Helmer Gasparini e Adriana Sperandio. O
Presidente abre os trabalhos com um agradecimento 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 e aprovaç ão da Ata anterior; 3)
prosseguimento da discussão – atualização do Regime nto Interno do
Conselho Superior do Ifes; 4) proposta de resolução  – criação do Conselho
de Ensino, Pesquisa e Pós-Graduação do Ifes e criaç ão das Câmaras de
Ensino Técnico, de Graduação e de Pesquisa e Pós-Gr aduação; 5) assuntos
gerais. Iniciando o item 1  o Presidente dá posse aos novos conselheiros, as
senhoras Lívia Maria Santos Oliveira, Maria da Penha Xavier Araújo, Cibele Daher
Botelho e os senhores Manoel de Souza Pimenta Neto, Adelar Castiglioni
Cazaroto, Eliezer Cristino de Oliveira, Miguel Antônio Madeira da Silva Araújo,
Heraldo Gonçalves Fogos e Wellington Luiz Pompermayer. Cada conselheiro
empossado é  convidado  a  fazer  uma  breve  apresentação, seguindo-se após a



apresentação de todos os demais conselheiros. A seguir, item 2 , foi submetida
aos conselheiros a Ata da reunião anterior, realizada em 29 de março de 2010; a
Ata foi aprovadapor todos e circulou para aposição das assinaturas. O conselheiro
professor Pavesi solicita a apreciação de um item não constante na ordem do dia;
trata-se do Processo nº 23148.002083/2010-82, em que o Campus de Alegre
solicita permissão de uso de bem público para destinar uma parte da área do
Campus à construção de rotatória e outras benfeitorias pela SETOP e DER/ES.
Os conselheiros concordam em apreciar, constituindo-se o item 3;  o Presidente
solicita que seja o primeiro ponto da pauta, sendo os demais renumerados; todos
concordam. O professor Pavesi passa a fazer uma apresentação detalhada, com
projeções, sobre o projeto proposto pela SETOP – DER/ES e as sugestões de
modificação propostas pela Comissão designada pelo Diretor-Geral do Campus
de Alegre para avaliar o projeto. Encerrada a apresentação do professor Pavesi o
Presidente cita que ficou bem claro que se trata de um terreno da União que
passará a ser utilizado pelo Governo do Estado; reitera que a Procuradoria
Jurídica do Ifes propõe que se estabeleça um Termo de Permissão de Uso, após
acatadas as considerações listadas pela Comissão, e frisa em seu despacho que
a aprovação só pode ser feita pelo Conselho Superior. Após o esclarecimento das
dúvidas finais os conselheiros aprovam por unanimidade a permissão de uso
solicitada no processo. O presidente faz uma consideração acerca da composição
do Conselho Superior; cita que, com a entrada de novos campi do Ifes em
funcionamento, no segundo semestre será necessário promover o processo de
escolha de mais quatro representantes com seus respectivos suplentes, sendo
um do Corpo Discente, um do Corpo Docente, um do Corpo Técnico-
Administrativo e um do Colégio de Dirigentes, quando o Conselho passará a ter
trinta membros. Dando início ao item 4  o Reitor apresenta a proposta de
composição do Cepe – Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão do Ifes, que
funcionará com quatro Câmaras, sendo elas a de Pesquisa e Pós-Graduação, de
Ensino Técnico, de Ensino de Graduação e de Extensão e Produção. O
Presidente apresenta também a estrutura de cada Câmara, faltando apenas a da
Câmara de Extensão e Produção. O Presidente lê e detalha a composição de
cada Câmara, explica cada representação e o número de componentes. Ressalta
que se trata da proposta de um organismo que tenha toda a Instituição
representada de forma proporcional, de acordo com nossas atividades; cita que
com esse organismo buscamos uma efetiva participação que represente o
conjunto da comunidade do Ifes, com as pessoas responsáveis pela atuação e
execução de tarefas. Ao final de sua apresentação, o Presidente ressalta que a
idéia é que o fechamento dessa proposta do Cepe seja fechada na próxima
reunião, para que os conselheiros recebam o arquivo atualizado e tenham tempo
hábil para análise. O conselheiro Marcos pergunta se há proposta para a
formação também do Conselho de Administração e Planejamento; o Presidente
cita que é uma idéia muito interessante e sugere ao conselheiro que elabore e
encaminhe uma proposta para apreciação. O Presidente inicia o item 5 , proposta
do Regimento Interno do Conselho Superior, faltando a discussão e fechamento
da proposta a partir do Artigo 13. É feita a discussão de cada item, com
apreciação e votação das sugestões recebidas, e a versão final é aprovada por
todos. Abrindo o item 6 , informes, o Presidente convida todos os conselheiros
para a inauguração dos Campi Venda Nova do Imigrante e Guarapari, que
ocorrerá no próximo dia vinte e cinco de maio, com a presença do excelentíssimo
senhor Ministro da Educação, Fernando Haddad. Fala a seguir sobre a nova sede



da Reitoria, informando que estão em curso os processos para contratação de
firmas de vigilância e limpeza; assim que houver condições de ocupar o imóvel,  o
Gabinete do Reitor será o primeiro setor a se mudar para a nova sede. O
Presidente informa também que o Laboratório de Análise de Fertilidade de Solos
do Campus Itapina do Ifes foi eleito pela Embrapa o melhor do Brasil em sua
categoria. Como último informe, cita que estão abertos editais para concurso
público de provas e títulos para servidores efetivos do Ifes. Nada mais havendo a
tratar, o Presidente agradece a todos pela presença e encerra a reunião. Eu,
Maria do Carmo Conopca, secretária, lavrei a presente ata, que após aprovada
será assinada por todos os presentes.


