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Ata da 29ª Reunião Ordinária do Conselho Superior do Ifes
16 de dezembro de 2013

No dia dezesseis de dezembro de dois mil e treze reuniu-se em sessão ordinária
o Conselho Superior do Instituto Federal do Espírito Santo, às treze horas, no
Salão de Reuniões da Reitoria, sob a presidência do Reitor Denio Rebello
Arantes, com presença dos seguintes membros: do Colégio de Dirigentes a
senhora Maria Valdete Santos Tanure e os senhores Aloísio Carnielli, Luiz
Braz Galon, Roberto Pereira Santos e Hermes Vazzoler Junior; do Corpo
Discente a senhora Juliana Amorim Guimarães e o senhor Breno Caetano da
Silva; do Corpo Docente as senhoras Ana Raquel Santos de Medeiros Garcia e
Patrícia Soares Furno Fontes e os senhores Danilo Abdalla Guimarães e José
Maria de Souza; do Corpo Técnico-Administrativo a senhora Roseane Maioli
Monteiro e os senhores Emerson Atílio Birchler, Afranio Conceição Martins,
Yuri Blanco e Silva e Marcos Antonio de Almeida Pires; da Secretaria de
Estado da Educação a senhora Maria Aidê Roldi Freire de Matos. Justificaram
a ausência os conselheiros Aléxia Zani Lodi Cosme, Lara Brahim Duarte dos
Santos, Lucia Helena Cunha, Zilka Sulamita Teixeira e Maria Elisa Zago
Rocha. Participaram como convidadas as senhoras Thaiz Dias de Azevedo, da
Pró-Reitoria de Ensino, Gerlandia Moura Bestete, Presidente da Comisssão
Interna de Supervisão, Claudia Maria Baptista de Campos, Auditora Interna e
os senhores Renato Tannure Rotta de Almeida, Pró-Reitor de Extensão e
Randall Guedes Teixeira, Diretor do Ensino Técnico. O Presidente faz abertura
da reunião com um agradecimento a todos pela presença; a seguir faz a leitura
da minuta de pauta, com os seguintes itens: 1. informes; 2. Processo
23183.000153/2013-84 – oferta do Bacharelado em Administração do
Campus Guarapari; 3. Processo 23147.0002097/2013-99 – minuta de
resolução de Certificação equivalente ao Ensino Médio com base no Enem
2013; 4. Processo 23147.001547/2013-96 - minuta de resolução: tabela de
bolsas e auxílios do Programa de Apoio à Extensão do Ifes; 5. Processo
23150.001068/2013-11 – resultado da eleição para Diretor-Geral do
Campus
Aracruz
para
mandato
2013/2017;
6.
Processo
23147.002093/2013-71 – minuta do Regulamento da CIS – Comissão
Interna de Supervisão; 7. minuta de resolução – atualização do Regimento
da Auditoria Interna do Ifes; 8. Processo 23156.000817/2013-32 – minuta
de Regimento Interno do Campus Santa Teresa; 9. assuntos gerais. O
Presidente inicia os informes falando da quantidade significativa de projetos

1

dos campi do Ifes aprovados no Edital 94/2013 da Capes; prossegue citando
que 23 alunos da instituição obtiveram medalhas na Olimpíada Brasileira de
Matemática – Obmep e menciona que o Ifes obteve boa avaliação dos cursos
superiores do Inep. O Presidente passa a palavra ao professor Randall Guedes
Teixeira para que relate o item 2, oferta do Bacharelado em Administração
do Campus Guarapari. O relator apresenta as informações sobre o
funcionamento e a estruturação do curso; findo o relato, a oferta do curso é
aprovada. O Presidente, alterando a ordem da pauta, passa a relatar o item 5,
resultado do processo eleitoral para diretor-geral do Campus Aracruz.
Apresenta aos conselheiros o resultado final encaminhado pela Comissão
Eleitoral, tendo sido eleito para novo mandato o candidato Hermes Vazzoler
Junior. O Presidente informa que o processo eleitoral transcorreu com
tranquilidade. Findo o relato, os conselheiros homologam o resultado
apresentado, confirmando a reeleição do professor Hermes Vazzoler Junior
para diretor-geral do Campus Aracruz. O Presidente passa a palavra à servidora
Thaiz Dias de Azevedo para que relate o item 3, minuta de resolução de
certificação equivalente ao Ensino Médio com base no Enem 2013. Os
conselheiros acompanham o relato da proposta, que é praticamente igual à do
ano anterior, com apenas algumas adaptações. Findo o relato, a proposta de
resolução é aprovada por todos. O Presidente passa a palavra ao professor
Renato Tannure para que relate o item 4, minuta de resolução com a tabela
de bolsas e auxílios do Programa de Apoio à Extensão do Ifes. Os
conselheiros acompanham o relato da proposta, que inclui categorias de bolsas
e respectivos valores. O conselheiro Carnielli pergunta se, caso haja
disponibilidade orçamentária no campus, o valor a ser pago pode ser diferente;
o relator informa que a proposta da resolução é que todos os campi sigam os
valores propostos. O conselheiro Roberto pede esclarecimentos sobre a origem
dos recursos para o custeio das bolsas; o relator informa que é preciso haver
financiamento do órgão de fomento para que só então as bolsas sejam
liberadas, por meio de envio do plano de trabalho ao CNPq, no caso dos
servidores que se tornam também bolsistas. O conselheiro Roberto sugere que
seja separada uma nova coluna na tabela para melhor entendimento dos valores
a serem pagos; a sugestão é aceita. Após mais algumas considerações a
proposta é homologada pelos conselheiros, mas o relator informa que a
resolução futuramente poderá ser revista no Cepe e retornar ao Conselho se
forem necessárias modificações. O Presidente passa a palavra à servidora
Gerlandia para que relate o item 6, minuta do Regulamento da CIS –
Comissão Interna de Supervisão; a relatora apresenta os itens principais da
proposta; o conselheiro Carnielli tem dúvida quanto à composição proposta no
artigo 2º; a relatora menciona que está de acordo com a portaria que
regulamenta as Comissões Internas de Supervisão. O Presidente esclarece que
a designação “membros” é para os componentes da CIS; já a designação
“representantes” é para os representantes locais, nos campi. Esses não existem
por lei, mas foram instituídos no Ifes para funcionarem como um braço de
apoio à CIS em cada campus. O Presidente propõe a retirada do parágrafo 1º do
artigo 6º; todos concordam; propõe a seguir alteração no artigo 2º; a alteração é
aceita. Findas as considerações, a proposta é considerada aprovada. O
Presidente passa a palavra à auditora interna Claudia Maria para que apresente
o item 7, atualização do Regimento da Auditoria Interna do Ifes; a relatora
menciona que as atualizações propostas neste documento foram solicitadas
pelos órgãos de controle externos; há várias alterações e ajustes. Em resposta a
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dúvida do conselheiro Marcos Antonio, a relatora esclarece que a Auditoria
Interna que é mantida em alguns campi é vinculada ao próprio campus e não
faz parte da Auditoria Interna do Ifes. O Presidente solicita alterar o documento
de “regimento interno” para “regulamento interno”. Findas as discussões, a
proposta é aprovada por todos. O Presidente passa a palavra ao conselheiro
Hermes Vazzoler para que relate o item 8, minuta de Regimento Interno do
Campus Santa Teresa. O relator cita que a proposta está semelhante aos
demais regimentos internos que já foram homologados pelo Conselho; o texto
abrange todos os aspectos necessários e segue o padrão proposto. Não havendo
questionamentos, a proposta é aprovada por todos. O relator registra que
futuramente haverá a necessidade de ajustes na nomenclatura dos setores,
como diretorias e coordenadorias dos diversos campi, pois a ideia é
uniformizar o máximo possível essas designações dentro do Ifes. O Presidente
passa a palavra à Secretária do Conselho Superior para que apresente o
relatório de atividades do Conselho durante o ano de 2013; foram realizadas
dez reuniões, sendo sete ordinárias e três extraordinárias, sendo homologadas e
publicadas cinquenta e seis resoluções. O Presidente comenta os dados
apresentados, ressalta a importância do Conselho Superior para a instituição,
menciona que o nosso Conselho é fonte de pesquisa para os Conselhos
Superiores de diversos Institutos espalhados pelo Brasil. Agradece aos
conselheiros pela colaboração em todo esse trabalho. O Presidente faz um
agradecimento especial à conselheira Juliana Amorim Guimarães,
representante do Corpo Discente, que concluiu seu curso no Ifes e portanto
participa como conselheira pela última vez; a conselheira, por sua vez,
agradece pela oportunidade de ter atuado no Conselho Superior. O conselheiro
Marcos Antonio pede a palavra e agradece ao Presidente pela oferta das vagas
para técnico-administrativos do Ifes no mestrado em convênio com a Fucape;
afirma que era um anseio antigo dos técnico-administrativos e pede ao
Presidente que, como Reitor, dê atenção especial à situação dos servidores que
conseguiram vaga no processo seletivo para frequentarem esse mestrado. O
conselheiro solicita especial atenção nas discussões que serão necessárias para
a regulamentação da situação desses servidores. O Presidente menciona que
este é um sonho antigo que tentamos construir, que representa mais um passo
para a qualificação dos servidores, já que por meio do convênio com a Ufes são
disponibilizadas doze vagas por ano, e agora são mais vinte e cinco no
convênio com a Fucape. Afirma que o impacto será muito significativo para a
instituição e trará muito crescimento. Prossegue citando que será feito tudo o
que for possível legalmente para ajustar a situação dos servidores alunos do
mestrado da Fucape, mas não poderá ser dado a eles tratamento diferente ao
que é dado aos servidores que são alunos de outros mestrados e doutorados.
Para finalizar, aceita o agradecimento feito pelo conselheiro não em nome
próprio, mas em nome de todos aqueles que se empenharam para que esse
convênio com a Fucape se tornasse realidade. Nada mais havendo a tratar, o
Presidente deseja boas festas a todos, declara o mês de janeiro como recesso do
Conselho Superior, prevê a primeira reunião de 2014 para o mês de fevereiro,
em data a ser definida, e dá por encerrada a reunião. Eu, Maria do Carmo
Conopca, secretária, lavrei a presente ata, que após aprovada será assinada por
todos os presentes.
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