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No dia quatorze de outubro de dois mil e treze reuniu-se em sessão extraordinária o
Conselho Superior do Instituto Federal do Espírito Santo, às treze horas, no Salão de
Reuniões da Reitoria, sob a presidência do Magnífico Reitor professor Denio Rebello
Arantes, com presença dos seguintes membros: do Colégio de Dirigentes a senhora
Maria Valdete Santos Tannure e os senhores Luiz Braz Galon, Aloísio Carnielli,
Mauro Silva Piazzarollo e Hermes Vazzoler Junior; do Corpo Discente o senhor Fabio
Lucio Barros de Oliveira; do Corpo Docente as senhoras Patrícia Soares Furno Fontes
e Ana Raquel Santos de Medeiros Garcia e os senhores Danilo Abdalla Guimarães e
João Paulo Barbosa; do Corpo Técnico-Administrativo a senhora Sabrina Siqueira
Panceri e os senhores Eliandro Sebastião Moraes dos Santos, Afranio Conceição
Martins e Marcos Antonio de Almeida Pires; da Secretaria de Estado da Educação a
senhora Maria Aidê Roldi Freire de Matos; da Federação das Indústrias do ES a
senhora Lucia Helena Cunha; do Sindicato dos Engenheiros do ES o senhor Adelar
Castiglioni Cazaroto; da Associação dos Tecnólogos do ES o senhor Dario Antonio de
Almeida. Justificaram a ausência os conselheiros Larah Brahim Duarte dos Santos,
Aléxia Zani Lodi Cosme, Gabriel Quinteiro Manso Nascimento, Gabriel Passos,
Breno Caetano da Silva, Yuri Blanco e Silva, Ronis Faria de Souza, Roseane Maioli
Monteiro, Luiz Augusto Caldas Pereira, José Maria de Souza, Maria Elisa Zago Rocha
e Wellington Luiz Pompermayer. Participaram como convidados o conselheiro
suplente professor Bene Régis Figueiredo, a professora Roberta Barros, Presidente da
CPPD Provisória e o professor Mário Zuany, membro da CPPD Provisória. A reunião
tem como pauta única a revisão da Resolução do Conselho Superior 38/2013, de 1º de
outubro de 2013, a qual dispõe sobre o processo de avaliação de desempenho dos
servidores docentes integrantes do Plano de Carreira de Magistério do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do
Espírito Santo. O Presidente faz a abertura da reunião agradecendo a todos pela
presença e justifica a realização desta nova reunião extraordinária, em virtude da
urgência do assunto e de seus prazos legais. A seguir dá posse à conselheira Maria
Aidê Roldi Freire de Matos, suplente indicada pela Secretaria de Estado da Educação;
segue-se uma breve apresentação da nova conselheira. O Presidente relembra o acordo
feito com o Conselho na reunião extraordinária de 30 de setembro, de publicar a
resolução e rever nesta data principalmente os anexos, bem como ajustes ainda
necessários no corpo da resolução. Passa a palavra à relatora professora Roberta
Barros. A relatora menciona que a CPPD se reuniu na última quarta-feira, com a
participação de alguns docentes representantes do Conselho Superior, para desenvolver
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uma adaptação nos instrumentos de avaliação anexos à resolução 38/2013; entende
que após a reunião a proposta chegou num patamar de boa aceitação pelos docentes.
Projeta a proposta e passa a relatar as alterações. Na avaliação discente, em cada
eixo, um campo para justivicativas e comentários. Houve mudanças também
especialmente em relação aos pesos, como no eixo 2, item 2.1, passando seu valor de 2
para 2.5, pois entendemos que desse modo fica atendida uma grande parte das
reivindicações. Nesse mesmo item, quando o docente estiver com três ou mais
componentes curriculares, o valor passará de 2,5 para 3. Foi inserida a alínea “h” no
item 2.2. Outra mudança essencial foram os pesos em relação à Pesquisa, em que foi
alterado o peso, no item 4.2, das alíneas “g” até “l”. No artigo 2º foi inserido o
parágrafo 2º, com o seguinte texto: “No caso do parágrafo anterior, caso haja
pendência ou trâmite de processo nas unidades administrativas relacionados ao
docente, o nada consta será expedido com o devido registro, no entanto, terá efeitos
positivos para fins de progressão, não sendo considerado, isoladamente, como
impedimento.” O Presidente apresenta a proposta de alteração na alínea “g” do
parágrafo único do artigo 6º, com relação à participação em concursos públicos, para
“em instituições públicas de ensino.” O Presidente fala sobre questão encaminhada
pela Prodi, a partir de dúvidas que surgiram em alguns campi acerca da comissão de
avaliação, se é preciso constituir uma por Coordenadoria ou uma por docente; a
relatora esclarece que o ato de constituição é um por docente, podendo no entanto ser a
mesma comissão para todos da coordenadoria. No eixo 3, alínea “g”, o Presidente
sugere alterar o valor de 50 para 35. No parágrafo 5º do artigo 4º, a relatora sugere
alterar o texto esclarecendo que o presidente da comissão é o coordenador, menos no
caso em ele for o docente avaliado. Todas as sugestões foram acatadas. Não havendo
mais modificações, a proposta é considerada aprovada. O Presidente faz um
agradecimento especial à comissão que trabalhou na elaboração da proposta, aqui
representada pelo professor Mário Zuany e pela professora Roberta Barros; agradece
também aos conselheiros pelo esforço durante as reuniões em que o assunto foi
apreciado. O conselheiro Aloísio Carnielli também agradece à comissão elaboradora e
frisa que essa resolução vai ajudar muito os diretores-gerais nos campi. O conselheiro
Mauro complementa o agradecimento e frisa que essa tarefa não foi fácil de realizar;
em nome do fórum dos diretores-gerais, parabeniza à CPPD e a todos os que
contribuíram pelo trabalho realizado. O Presidente passa a apresentar os informes;
inicia mencionando que foi concluída a licitação para a realização do Planejamento
Estratégico do Ifes, sendo vencedora a empresa GD Consult, de Brasília; ainda nesta
semana serão realizadas as atividades iniciais. O Presidente afirma que o desejo é que
o Planejamento Estratégico seja muito participativo e que é prioridade neste momento,
razão pela qual o PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional ficará para o início de
do próximo ano, estabelecendo prazos mais longos para o Planejamento Estratégico e
para o Plano de Desenvolvimento Institucional. O Conif solicitou que o prazo de
entrega dos PDI seja estendido para julho de 2014. Prossegue informando que cada
campus indicará uma comissão de dez representantes que participarão diretamente do
desenvolvimento dos trabalhos e das definições políticas e de planejamento;
acrescenta que todos os conselheiros estão convidados a participar amplamente das
ações relativas ao Planejamento Estratégico e futuramente do PDI. Acrescenta que,
assim que o projeto completo do Planejamento Estratégico for fechado com a empresa,
será apresentado ao Conselho Superior. O conselheiro Bene solicita que os diretoresgerais sejam informados sobre o convite feito pelo Presidente para a participação dos
conselheiros. O Presidente informa a seguir sobre a possível vinda da Presidenta
Dilma para a formatura de alguns cursos Pronatec, a inauguração da expansão do
Campus Cariacica e do Campus Piúma; a visita está prevista para a próxima sexta-
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feira, dia dezoito de outubro, mas ainda dependemos da confirmação final do
Cerimonial do Palácio do Planalto. O Presidente informa que uma missão do Conif
visitará o Uruguai visando iniciar um processo de aproximação e de parcerias com a
América Latina. A seguir fala sobre os Jogos Estudantis Nacionais, que acontecerão de
18 a 22 de novembro em Foz do Iguaçu; o Ifes participará com uma delegação de 76
atletas. No próximo ano provavelmente o Ifes será a sede dos jogos da Região Sudeste.
O Presidente informa também sobre edital publicado pela Capes, em parceria com a
Setec, aberto para 3 modalidades: pesquisa aplicada com a participação de entidades
externas; extensão; apoio à preparação para olimpíadas escolares. Como o prazo é
muito curto, pede ajuda para divulgação desse edital e afirma que temos todas as
chances de apresentar projetos nas três áreas e obter bons resultados. Relata os
resultados excepcionais alcançados e a ida de um aluno do Ifes representando o Brasil
na Índia, onde também foram obtidos excelentes resultados. O Presidente passa a
informar que houve pedido de prorrogação de 15 dias para a conclusão da eleição das
CSPPD nos campi, por parte dos diretores-gerais de Vitória, Aracruz e São Mateus. O
pedido foi acatado pelo Reitor e, desse modo, a data para conclusão dessa eleição em
todos os campi ficou para 12 de novembro. A seguir a professora Roberta informa que
foram criados pela CPPD dois grupos de trabalho, sendo um para assessorar os campi
com relação ao processo eleitoral das CSPPD e outro para ajudar na operacionalização
dos processos de progressão. O conselheiro discente Fabio Lucio pede a palavra e faz
sua despedida como conselheiro, pois se formou, encerrando este ciclo como aluno do
Ifes, e foi aprovado como Técnico de Segurança do Trabalho em concurso público da
Prefeitura de Guarapari. O Presidente faz um agradecimento ao conselheiro Fabio
Lucio por sua importante atuação como conselheiro. Para finalizar, o Presidente
solicita aos conselheiros aprovação para a alteração da data da próxima reunião
ordinária, de 22 de novembro para 11 de novembro; a alteração é aprovada. Nada mais
havendo a tratar, o Presidente dá por encerrada a reunião. Eu, Maria do Carmo
Conopca, secretária, lavrei a presente ata, que será submetida à aprovação de todos os
presentes.
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