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No dia sete de junho 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
Júnior, Mauro Silva Piazzarollo e Rubens Marques, titulares; do Corpo
Discente as senhoras Lívia Maria Santos Oliveira e Thayssa Vasconcellos
Guide, titulares, e o senhor Fábio Christiano Ramos Alves Júnior, suplente; 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 Marcos Antônio de Almeira Pires, Norma
Pignaton Recla Lima, Sival Roque Torezani e Yuri Blanco e Silva, titulares; da
Secretaria de Estado da Educação a senhora Adriana Sperandio, titular; das
Entidades dos Trabalhadores/Senge-ES o senhor Adelar Castiglioni Cazaroto,
titular; dos Alunos Egressos/Atecnólogos o senhor Wellington Luiz
Pompermayer, titular. Justificaram a ausência os conselheiros Reynan Giacomin
Borlini, Luís Fernando Gonçalves Silva, Cibele Daher Botelho, Marcelo Machado
Féres, Vitalino Fermo e Miguel Antônio Madeira da Silva Araújo. Participaram
como convidados os senhores Lezi José Ferreira, Mariângela de Souza Pereira e
Cristiane Tenan Schlittler dos Santos. O Presidente agradece a todos pela
presença e faz a leitura da proposta de pauta, com os seguintes pontos: 1)
Informes; 2) Proposta de Resolução - Criação do Cepe - Conselho de
Ensino, Pesquisa e Pós-Graduação do Ifes e das respectivas Câmaras; 3)
Proposta de Resolução – Regulamento da Organização Didática do Ensino a
Distância do Ifes (ROD EAD); 4) Homologação da oferta dos novos cursos:
4.1. Processo nº 23148.002120/2010-52 – Licenciatura em Ciências Agrícolas
do Campus Itapina; 4.2. Processo nº 23148.002124/2010-31 – Curso de
Agronomia do Campus Itapina; 4.3. Processo nº 23148.002123/2010-96 –
Licenciatura em Química do Campus Aracruz; 4.4. Processo nº
23148.002122/2010-41 – Licenciatura em Matemática do Campus Cachoeiro;
5) Solicitação de alteração de oferta de curso de Engenharia de Produção do
Campus Cariacica – Processo nº 23152.000212/2010-39; 6) Apreciação do
Relatório de Gestão do Ifes - 2009; 7) Assuntos gerais. O Presidente pede
autorização aos conselheiros para fazer alterações na sequência da apresentação
dos itens da pauta; todos manifestam-se de acordo. Assim a palavra é passada à
Pró-Reitora de Desenvolvimento Institucional, professora Mariângela de Souza
Pereira, para que inicie o item 1, apresentação do Relatório de Gestão do Ifes
relativo a 2009; é citado um breve relato sobre a forma de elaboração do Relatório
de Gestão e a seguir é projetado para acompanhamento dos conselheiros um
resumo contendo os dados relativos ao índice de efetividade, relação de alunos
ingressos e de concluintes, índice de eficiência acadêmica de concluintes, índice

de retenção do fluxo escolar, relação alunos e docentes em tempo integral, índice
de titulação do corpo docente, gastos correntes por aluno, percentual de gastos
com pessoal, com outros custeios e com investimentos, perfil socioeconômico dos
ingressantes. Todos os dados apresentados seguiram-se de explicações e foram
feitos esclarecimentos adicionais solicitados pelos conselheiros. O conselheiro
Ademar Stange demonstra preocupação com o índice de evasão; a conselheira
Adriana Sperandio cita que o indicador do nível social é diretamente ligado à
evasão, porque o aluno com maior necessidade larga a escola se surgir
oportunidade de trabalho. A conselheira solicita também os indicadores do plano
de metas para fazer uma melhor avaliação dos resultados apresentados; o
Presidente frisa que há metas estabelecidas pelo MEC que deverão ser
alcançadas e ressalta ainda que no Relatório de Gestão é apresentado tanto o
resultado geral quanto o resultado de cada campus, curso por curso, o que
permite identificar a situação de cada campus para os diversos índices. A seguir o
Presidente passa a palavra ao Pró-Reitor de Administração e Orçamento, Lezi
José Ferreira, para que prossiga a apresentação do Relatório de Gestão; Lezi fala
que 2009 foi um ano atípico na Instituição e que foi bastante trabalhoso montar o
Relatório consolidado, englobando pela primeira vez o antigo Cefetes e as três
Escolas Agrotécnicas Federais, para atender à determinação da Controladoria
Geral da União – CGU; ressalta que a CGU analisou o Relatório de Gestão 2009
e fez algumas sugestões, as quais já foram cumpridas. Lezi passa a apresentar
os pontos do Relatório ligados diretamente ao orçamento; ressalta aqueles que
considera mais importantes, como a dotação inicial e o orçamento final, custeio,
os programas de bolsa e outras formas de assistência estudantil custeadas pela
Instituição. Cita a seguir alguns dos programas e políticas do MEC que são
desenvolvidos no Ifes. O Presidente destaca que a situação do investimento em
2010; 30% dos recursos foram liberados até agora, mas temos a promessa do
MEC de que o restante dos recursos será liberado gradativamente; informa ainda
que o Relatório de Gestão do Ifes é um documento aberto, que fica publicado
para consultas na página oficial da Instituição. Após finalizada a apresentação, o
Presidente submete aos conselheiros a aprovação do Relatório de Gestão do Ifes
2009; o Relatório é aprovado por unanimidade. Para o item 2 o Presidente
submete aos conselheiros a aprovação do Regulamento da Organização Didática
do Ensino a Distância do Ifes – ROD EAD; relembra a todos que o documento já
foi apresentado ao Conselho em reunião anterior pela Diretora do EAD,
professora Yvina; cita que a proposta ficou disponível para sugestões na página
do Ifes mas não houve propostas de alteração. A proposta do ROD EAD é
aprovada por unanimidade. No item 3 o Presidente apresenta aos conselheiros
cópia do Ato Ad Referendum nº 20/2010, solicita a todos que façam a leitura e
encaminha para discussão na próxima reunião. Para o item 4 o Presidente passa
a palavra à Pró-Reitora de Ensino, professora Cristiane Tenan, que faz um breve
relato sobre a tramitação dos projetos de abertura de novos cursos no Ifes até sua
apresentação ao Conselho Superior para homologação. Os projetos a serem
apreciados são os dos cursos de Licenciatura em Ciências Agrícolas do Campus
Itapina, Agronomia do Campus Itapina, Licenciatura em Química do Campus
Aracruz e Licenciatura em Matemática do Campus Cachoeiro. O Presidente
menciona que definir a oferta de cursos não é uma tarefa simples; a conselheira
Adriana Sperandio menciona o Plano Estadual de Educação Profissional – PEEP,
que é uma pesquisa de demanda de cursos realizada por microrregiões do
Estado, com projeção até o ano de 2011; a conselheira fala que esse documento
está à disposição de todos para servir de apoio nas decisões sobre oferta de
cursos. Acrescenta ainda que no mês de outubro será concluída outra pesquisa
do mesmo tema, considerando o cenário pós-crise, a qual também será
disponibilizada pela Sedu a todos os interessados. O Presidente e a professora

Cristiane esclarecem dúvidas dos conselheiros acerca dos projetos em
apreciação; concluídas as discussões, os projetos são submetidos ao voto dos
conselheiros. Os dois projetos do Campus Itapina são aprovados por maioria dos
votos, registrando-se a abstenção dos conselheiros João Batista Pavesi e Luiz
Marcari. Os demais projetos são aprovados por unanimidade. Cristiane solicita
também a apreciação da oferta do Curso Técnico de Processamento de Pescado,
do Campus Piúma, que não estava previsto em pauta, ressaltando que a oferta
desse curso já foi analisada e aprovada pelo Colégio de Dirigentes; os
conselheiros concordam em apreciar a matéria. O Presidente cita que serão
ofertadas inicialmente 40 vagas, sendo 20 dessas vagas em convênio com a
Sedu; cita ainda a previsão de inauguração do Campus Piúma para o dia 25 de
junho. Após apreciação a oferta do curso é aprovada por unanimidade. O
Presidente fala sobre a recente inauguração dos campi Venda Nova do Imigrante
e Guarapari; cita que o Ministro da Educação ficou muito impressionado com a
capacidade de realização do Ifes. A Pró-Reitora Cristiane permanece com a
palavra para apresentar o item 5, solicitação do Campus Cariacica para alteração
da oferta do curso de Engenharia de Produção; a oferta inicial desse curso era
anual, após solicitação foi modificada para oferta semestral e agora há a
solicitação de retorno da oferta para anual, para que a oferta do Ifes não coincida
com a oferta da Ufes do mesmo curso. Os conselheiros aprovam a alteração
solicitada por unanimidade. O Presidente abre o item 6, criação do Conselho de
Ensino, Pesquisa e Pós-Graduação, Extensão e Produção do Ifes – Cepe;
relembra a todos que a proposta já foi apreciada na reunião anterior do Conselho
e que a proposta é garantir no Cepe a representação horizontal e organizada,
representativa e democrática de todo o Instituto. Cita que o Cepe será o principal
órgão de análise acadêmica; reitera que todos os assuntos de natureza
acadêmica terão como instância máxima de apreciação e deliberação o Cepe. O
Presidente apresenta as quatro Câmaras que funcionarão agregadas ao Cepe,
sendo elas a de Ensino Técnico, a de Ensino de Graduação, a de Pesquisa e
Pós-Graduação e a de Extensão e Produção; solicita que a proposta seja
aprovada sem a Câmara de Extensão e Produção, cuja proposta não foi
elaborada dentro do prazo, devendo, desse modo, ser apreciada futuramente;
todos concordam. Há algumas sugestões dos conselheiros para melhoras na
redação de artigos e são feitos demais esclarecimentos antes de encerrada a
discussão. O Presidente submete aos conselheiros a homologação da proposta
apresentada; a aprovação é unânime. Abrindo o item 7, informes, o Presidente
apresenta aos conselheiros a proposta de cronograma para discussão e ajustes
da proposta de Regimento Geral do Ifes, que está sendo elaborada pela PróReitoria de Desenvolvimento Institucional; cita que o arquivo contendo a proposta
inicial será divulgado durante a semana para conhecimento prévio dos diretoresgerais e demais membros do Colégio de Dirigentes, onde se iniciarão as
discussões sobre a proposta, com data inicial prevista para o dia 14 de junho. O
conselheiro Pavesi sugere alteração na data inicial, pois não haverá tempo hábil
para que os membros do Colégio conheçam a proposta antes da reunião; a
proposta é apoiada por vários outros conselheiros; desse modo, o Presidente
sugere a alteração do início das discussões para o dia 21 de junho, sendo a
proposta aceita por todos; o Presidente assume ainda o compromisso de fazer
enviar a todos a proposta inicial do Regimento Geral ainda na corrente semana, e
destaca que cada campus poderá partir de um regimento padrão para os campi e
adaptá-lo à realidade de seu campus. Nada mais havendo a tratar, o Presidente
agradece a todos pela colaboração e dá por encerrada a reunião. Eu, Maria do
Carmo Conopca, secretária, lavrei a presente ata, que será submetida à
aprovação de todos os presentes.

