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14 de março de 2016

No dia quatorze de março de dois mil e dezesseis, reuniu-se o Conselho Superior do Instituto Federal

do Espírito Santo, às 14 horas, no Salão de Reuniões da Reitoria, sob a presidência do Reitor Denio

Rebello Arantes, com a presença dos seguintes membros: do Colégio de Dirigentes, os senhores Luiz

Braz Galon, Hermes Vazzoler Junior, Aloísio Carnielli, Lodovico Ortlieb Faria e Moacyr Antonio Serafini;

do Corpo Discente, as senhoras Lorena Rafaela da Rocha Alcântara e Mônica Guimarães Ventorim e o

senhor  Guilherme Gomes Viza  Júnior;  do  Corpo  Docente,  as  senhoras  Monique  Moreira  Moulin  e

Marize  Lyra  Silva  Passos  e  o  senhor  Rodrigo  Paste  Ferreira;  do  Corpo  Técnico-administrativo,  as

senhoras  Karilyn  Ian  Blyth  Garcia  Abreu,  Alcione  de  Souza  e Kamila  Mascarenhas  Machado e os

senhores Rômulo Matos de Moraes e Sidicley Ferreira de Cerqueira; da Secretaria da Educação, o

senhor  Eduardo  Malini;  da  Secretaria  de  Ciência,  Tecnologia,  Inovação,  Educação  Profissional  e

Trabalho,  senhora  Alacir  Ramos  Silva;  dos  Atecnólogos,  senhor  Anderson  da  Silva  Simões;  da

Federação das Indústrias do Espírito Santo, sr. Franco Machado. Justificaram a ausência as senhoras

Mara Cristina Ramos Quartezani, Aivete Taquete e os senhores Anderson Mathias Holtz e Weverton

Pereira do Sacramento.  O Presidente abre a primeira reunião de 2016 agradecendo a presença de

todos e faz leitura da minuta da pauta, com os seguintes pontos: 1.  Informes (Apresentação dos

eventos WFCP e Política de Comunicação do Ifes); 2. Aprovação do Calendário de Reuniões de

2016; 3. Aprovação do Ato de Homologação Provisória nº 14, que Regulamenta a Mobilidade

Docente  no  Âmbito  do  Ifes;  4.  Aprovação  do  Ato  de  Homologação  Provisória  nº  15,  que

Regulamenta  os  Programas  de  Apoio  à  Pesquisa  e  à  Pós-graduação  no  âmbito  do  Ifes;  5.

Aprovação  do  Ato  de  Homologação  Provisória  nº  16,  que  Indica  Membros  Efetivos  para  o

Conselho de Administração da Facto; 6. Aprovação do PAINT/2016 e RAINT/2015; 7.  Processos

23156.001355/2016-32 e 23154.000814/2015-81 – Solicitação de alteração na Resolução 25/2013 –

Aprovação de comissão para analisar a Resolução 25/2013 (concessão de imóveis residenciais)

e adequá-la às atuais necessidades institucionais; 8. Processo 23147.000242/2016-18 – Alteração

da  Resolução  38/2013,  inserindo  questionário  de  avaliação  docente;  9.  Processo

23159.000615/2015-22 – Alteração da Resolução 28/2013 – Regimento Interno do Conselho de

Gestão do campus Nova Venécia; 10. Processo 23156.001116/2015-82 – Alteração da Resolução

56/2013 – Regimento Interno do Conselho de Gestão do  campus Santa Teresa;  11. Processo

23154.000813/2015-36  –  Alteração  da  Resolução  48/2012  –  Regimento  Interno  Conselho  de

Gestão do campus Itapina; 12. Processo 23147.000341/2016-91 – Alteração nas informações de

Resoluções de Ofertas  de  Curso de Graduação. O Presidente  informa que,  apesar  de  a  pauta

parecer extensa, a reunião não deve ser longa, uma vez que os últimos itens são questões que não

necessitarão de um debate mais aprofundado, visto que tais discussões já foram realizadas em outros
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órgãos institucionais. Abre o item 1 e relata que, no dia 26 de fevereiro, o Ministro da Educação, sr.

Aloizio Mercadante, esteve em Vitória-ES para participar do Encontro de Prefeitos do Espírito Santo,

evento organizado pela Senadora Rose de Freitas, o qual contou com a presença de quase todos os

prefeitos do Estado e secretários da educação, à exceção do prefeito de Vitória. Relata que o evento foi

muito proveitoso e que, logo após seu fim, o Ministro se deslocou, juntamente com o secretário Marcelo

Feres e alguns dirigentes do Ifes, até o campus Guarapari para inaugurar um novo bloco. Informa que o

Ministro  saiu  do  Espírito  Santo  com uma impressão muito  positiva  do Ifes,  a  qual  não  se resume

somente à qualidade dos serviços prestados, mas também pela inserção social da instituição em todo o

estado. Relata os esforços governamentais para combater o mosquito Aedes Aegypti,  dentre eles a

Campanha Zika Zero, enfatizando que a Rede de Ensino Tecnológico, com cerca de 60 milhões de

pessoas, possui grande influência e pode ajudar no combate ao mosquito. Parabeniza a conselheira

Marize, que foi um dos professores selecionados a participar do programa Professores do Futuro e que

fará uma capacitação na Finlândia. A seguir, passa a palavra para a servidora Beatriz Toso, presidente

da comissão de organização dos eventos Congresso Mundial da Federação dos Colleges e Politécnicos

(WFCP) e 40ª Reunião dos Dirigentes das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica

(Reditec), a qual relata que será a primeira vez que a WFCP será realizada no Brasil, destacando o

apoio do MEC. Detalha as ações que estão sendo realizadas para a organização do congresso da

WFCP e da Reditec, especificando participantes e público estimado. Apresenta as atividades realizadas

pela comissão organizadora, cujas reuniões se iniciaram em março de 2015, tendo havido as primeiras

definições em outubro do mesmo ano, tais como a elaboração do planejamento. Destaca que, apesar

do evento estar sendo pensando desde 2014 e organizado desde 2015, em janeiro de 2016, iniciaram-

se oficialmente as atividades da organização do evento, destacando o apoio do Conif e a participação

dos servidores. Apresenta detalhadamente o planejamento dos eventos e os respectivos cronogramas,

sendo que a WFCP será realizada no período de 23 a 25 de setembro de 2016 e a Reditec, em 26 e 27

de setembro de 2016, anunciando o tema, isto é, o papel da educação profissional e tecnológica no

século XXI. Informa que, pela ausência de um local adequado em Vitória-ES, para acomodar todos os

participantes  previstos,  será  montada  uma  estrutura  provisória  na  Enseada  do  Suá,  próxima  ao

Shopping Vitória, destacando a economia gerada por essa escolha, além da proximidade de hotéis,

restaurantes e comércio em geral. Apresenta o projeto da estrutura, a programação e os pré-eventos,

detalhando-os e destacando que eles já  foram aprovados pela Reitoria  e pelo Conif.  O Presidente

destaca a participação do conferencista Robert  Cohen, que fará palestra sobre edução comparada,

enfatizando ser esse tema um novo ramo da edução, e acrescenta que o palestrante apresentará uma

visão  inicial  da  educação profissional,  a  sua  trajetória  histórica.  Destaca  a  participação do  filósofo

Domenico de Masi, que falará sobre a sociedade do século XXI. A servidora Beatriz destaca que os

trabalhos da Reditec serão realizados em apenas dois dias, enfatizando que, ao diminuir o período, ou

seja,  somente dois dias,  aumentou-se a participação,  uma vez,  que somente os reitores participam

dessas reuniões. Repassa algumas informações gerais, destacando que será um evento sem papel, ou

seja, todas as informações serão disponibilizadas por aplicativos, totens e telas interativas. Informa que

os coffee breaks serão substituídos por ilhas de café, enfatizando que essa escolha proporcionará maior

dinamismo e  economia.  Relata  que  serão  implantadas  ilhas  de  energia  para  recargar  dispositivos

móveis, e que serão divulgados editais de seleção interna para capacitação em inglês e voluntariado

para o evento, para atuar no apoio bilíngue, no credenciamento etc. Informa que, atualmente, 23 % das

ações planejadas já foram executadas, destacando que tudo está correndo conforme planejado, não

havendo, portanto, qualquer ansiedade ou aflição por parte dos organizadores.  Relata que a receita

estimada é de 3 milhões e 400 mil reais, com custos da mesma ordem, enfatizando a necessidade de
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se detalhar os gastos com limpeza, lanches, marmitas, tradução simultânea, acampamento de alunos,

diárias e passagens, e destacando que o financiamento é proveniente da Setec/ifes e inscrições WFCP,

visto que cada uma custa em torno de 1000 dólares. O Presidente relata que o MEC convidará os

gestores estaduais de educação profissional, bem como os gestores do Sistema S. A servidora Beatriz

informa que o site wfcp.ifes.edu.br  possui  mais  informações e que,  caso algum conselheiro  deseje

entrar  em  contato  com  a  organização,  solicita  que  ele  seja  feito  pelo  e-mail  wfcp@ifes.edu.br.  O

Presidente demonstra sua confiança na organização do evento, acreditando que este será o melhor

Congresso da WFCP já realizado. Destaca também que o Ifes está recebendo visita da Embrapii no

Polo Vitória, enfatiza o caráter regular da visita, cujo objetivo é fazer uma inspeção in loco, uma vez que

o credenciamento do Polo Vitória é condicionado ao cumprimento de meta. Abre o item 2 e relata que o

calendário  apresenta  um  planejamento  das  reuniões  a  serem  realizadas  durante  o  ano  de  2016,

acrescentado que, caso algum(a) conselheiro(a) não concorde com as datas estipuladas, envie um e-

mail para a secretaria do Conselho Superior para alteração dos dias e aprovação na próxima reunião.

Solicita autorização para alterar a ordem dos itens de pauta e, diante da anuência dos presentes, abre o

item 6 e passa a palavra para a chefe de auditoria, sra. Cláudia Maria Baptista, que relata que o PAINT

2016  tem 15 ações. Destaca que, dentre elas, há algumas de caráter permanente, e que 3 dessas

ações ainda não foram realizadas, quais sejam, procedimentos licitatórios, auditoria de contratos com a

fundação de apoio, controle interno da instituição – conformidade contábil –, enfatizando que as demais

ações  já  são  realizadas.  Relata  que o  RAINT 2015  é  um resumo de  todos  os  relatórios  que são

encaminhados ao Conselho Superior durante o ano, e que também são destinados à CGU, juntamente

com um apanhado das recomendações atendidas e não atendidas. Ao ser questionada pela conselheira

Marize sobre a publicidade desses relatórios, a auditora revela que contactará a Comunicação Social do

Ifes  para  que  tão  logo  esses  relatórios  sejam  encaminhados  ao  Conselho  Superior,  eles  sejam

publicados. O conselheiro Sidicley enfatiza que há reclamações de que os relatórios não chegam ao

setor de execução, solicitando que os gestores façam o encaminhamento. O Conselho Superior, sem

ressalvas, aprova o PAINT 2016 e o RAINT 2015. O Presidente abre o item 3 e passa a palavra para o

pró-reitor Márcio Có, que apresenta a comissão responsável pela minuta da mobilidade, fazendo um

breve histórico dos trabalhos realizados  e das  razões  que motivaram a elaboração do documento.

Relata que a mobilidade docente, prevista no Planejamento Estratégico, tem a intenção de substituir

ações isoladas e esforços individuais, destacando que um dos objetivos é promover a verticalização do

ensino na instituição. Apresenta as diretrizes que embasaram a construção da minuta, destacando a

autorização do campus cedente na submissão do projeto e no credenciamento na PRPPG. Destaca que

o texto é simples, apenas duas páginas, e que tenta estimular a contrapartida, a valorização do servidor

e a criação de redes. Apresenta as etapas de elaboração da resolução e a tramitação do processo,

destacando  as  contribuições  dos  órgãos  colegiados  do  Ifes.  A  conselheira  Marize  destaca  a

necessidade de correção ortográfica no artigo 1º, alterando “pretendido” por “preferido”. O Conselho

Superior aprova, sem ressalvas, o ato de Homologação Provisória nº 14, que Regulamenta a Mobilidade

Docente no Âmbito do Ifes. O Presidente abre o item 4 e passa a palavra para o pró-reitor Márcio Có,

que relata  que a Resolução 36/10 estabeleceu e regulamentou os programas de apoio à pesquisa,

apresentando, a seguir, os programas, isto é, o PICTI, o PROCIENCIA, o PRODIF, o PROINTER e o

PROPOS. O Presidente destaca que todos esses programas são financiados com recursos do Ifes. O

pró-reitor  Márcio  Có  apresenta  e  detalha  as  estruturas  dos  programas,  que  se  dividem  em

gerenciamento,  financiamento,  forma de  participação,  avaliação dos  programas e  compromissos,  e

relata os avanços e progressos na pós-graduação no Ifes. A conselheira Alacir parabeniza o trabalho

realizado pela comissão e pela PRPPG do Ifes. O Conselho Superior, sem ressalvas, aprova o ato de
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Homologação  Provisória  nº  15,  que  Regulamento  os  Programas  de  Apoio  à  Pesquisa  e  à  Pós-

graduação no âmbito do Ifes. O Presidente abre o item 5 e relata que, diante do fim do mandato dos

membros anteriores, a reitoria do Ifes indicou novos membros para o Conselho de Administração da

Facto, ressaltando que cabe ao Conselho Superior aprovar a indicação. Informa que a Facto é uma

fundação de apoio ao Ifes e que tem uma Diretoria Executiva e um Conselho de Administração para

tratar de assuntos regimentais e planejamento. O Conselho Superior, sem ressalvas, aprova o ato de

Homologação Provisória nº 16, que Indica Membros Efetivos para o Conselho de Administração da

Facto.  O  Presidente  abre  o item  7  e  relata  que, ao  final  do  ano  passado,  o  processo

23156.001355/2016-32 foi tramitado para o Conselho Superior solicitando a alteração da Resolução

25/2013 (concessão de imóveis residenciais), a fim de adequá-la às atuais necessidades institucionais.

Acrescenta que foi  sugerida a constituição de uma comissão para analisar  o assunto,  a  qual  seria

composta somente por membros de campi que possuíssem imóveis residenciais; no entanto, relata que

tal sugestão foi questionada pela argumentação de que membros de outros campi também deveriam ser

membros da comissão. O Conselho Superior delibera que deve ser designada comissão para analisar a

solicitação de alteração da Resolução 25/2013, que regulamenta a concessão de imóveis residenciais, a

fim de adequá-la às atuais necessidades institucionais, e acrescenta que a comissão será composta

pelos diretores-gerais dos campi Santa Teresa, Itapina e Alegre. O Presidente abre o item 8 e passa a

palavra para a pró-reitora Araceli, que relata que o questionário começou a ser formulado em 2014, com

o intuito  de  padronizar  um documento,  tendo em vista  os diferentes  questionários  entre  os  campi.

Apresenta  um  breve  histórico  do  processo  de  tramitação  do  documento,  destacando  o  intuito  de

padronizar os documentos institucionais. A conselheira Marize sugere que o setor pedagógico coloque

nota máxima ou mínima, caso o sistema não gere nota. A pró-reitora Araceli relata que vai analisar a

viabilidade da sugestão da conselheira. O Conselho Superior, sem ressalvas, aprova o questionário de

avaliação docente que será inserido na Resolução 38/2013. O Presidente abre os itens 9, 10 e 11, que

tratam da alteração da Resolução do Conselho de Gestão de  campi,  sugerindo que solicitações de

aprovação/alteração  de  regimentos  internos  e  regulamentos  dos  Conselhos  Especializados,  Fóruns

Consultivos e demais unidades organizacionais  do Ifes sejam delegadas  ao Colégio de Dirigentes,

passando ao Conselho Superior a instância recursal. O Conselho Superior, sem ressalvas, delega ao

Colégio  de  Dirigentes  a  aprovação  dos  regimentos  internos  e  regulamentos  dos  Conselhos

Especializados,  Fóruns  Consultivos  e  demais  unidades  organizacionais  do  Ifes,  destacando  que  o

Conselho Superior deverá exercer a instância recursal. O Presidente solicita autorização para se afastar

do país pelo período de 05/04/2016 a 11/04/2016, com ônus limitado e destino à cidade de Chigado-

EUA, para participar, tanto de reunião com dirigentes da WFCP, com intuito de validar a programação

do WFCP World Congress, que ocorrerá em 2016, na cidade de Vitória-ES. Neste período em Chigaco

acontecerá também a convenção anual da American Association of Community Colleges (AACC). O

Conselho Superior, sem ressalvas, autoriza o afastamento do magnífico Reitor do Magnífico Reitor do

Instituto Federal do Espírito Santo a se afastar do país pelo período de 05/04/2016 a 11/04/2016. O

Presidente abre o item 12 e passa a palavra para a pró-reitora Araceli, que relata que vários cursos de

graduação do Ifes tiveram alterações desde a autorização para funcionamento, no entanto, acrescenta

que,  apesar  de  essas  alterações  serem  observadas  na  prática,  as  resoluções  que  autorização  o

funcionamento dos cursos não foram corrigidas. Dessa forma, relata que esse processo visa corrigir as

resoluções de ofertas, destacando que não se trata de alterar os cursos. Enfatiza a necessidade de que

essas alterações sejam realizadas, desculpando-se pela demora no envio das mesmas e anunciado

que, no futuro,  deverão ser alteradas as resoluções dos cursos técnicos.  O Conselho Superior,  por

unanimidade, aprova as alterações nas informações de Resoluções de Ofertas de Curso de Graduação
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contidas no processo 23147.000341/2016-91.  O Presidente relata  que,  por  volta  de duas  semanas

atrás, servidores do  campus Vila Velha o procuraram com o intuito de solicitar a regulamentação do

afastamento de servidores técnico-administrativos. Revela que uma comissão foi criada em 2013, mas

não  deu  prosseguimento  aos  trabalhos  e  o  processo  de  afastamento  para  servidores  técnico-

administrativos  ficou  paralisado.  Exprime  a  intenção  de  designar  uma  comissão  para  tratar  desse

assunto  o  mais  brevemente  possível,  solicitando  a  participação  de  um  conselheiro.  A  conselheira

Alcione de Souza é escolhida por seus pares para participar da comissão. O Presidente anuncia a

presença  o  conselheiro  Anderson,  suplente  dos  Atecnólogos,  que  se  apresenta  aos  demais.  O

Presidente relata que o Conselho Superior  é instância máxima de recursos do Instituto Federal  do

Espírito Santo e anuncia que elaborou uma proposta de rito para a análise dos processos de PAD, visto

o longo período dispensado na análise do recurso do último processo de PAD. Apresenta o fluxograma

do rito, explicitando os procedimentos. O conselheiro Hermes exprime sua preocupação com o fluxo do

processo, uma vez que, caso haja divergência entre o Conselho e a comissão de PAD, não haverá

término. O conselheiro Sidicley questiona como será a forma de escolha do relator. O Presidente afirma

que a proposta está em fase de elaboração e sugere que os conselheiros analisem-na para que se

possa chegar a um consenso nas próximas reuniões. O conselheiro Rodrigo pergunta sobre a validade

dos mandatos dos conselheiros. O Presidente informa que o mandato dos técnico-administrativos e dos

docentes expirará em 24 de abril de 2016, enquanto o dos discentes em 16 de maio de 2016. Relata

que, nesse cenário,  os colégios eleitorais dos docentes e técnico-administrativos devem se reunir e

eleger  novos  conselheiros,  acrescentando  não  ser  algo  complicado,  uma  vez  que  não  haverá

necessidade  de  recompor  os  colégios.  No  caso  dos  discentes,  informa  o  Presidente,  haverá

necessidade de eleições para a composição do colégio eleitoral, cuja validade é de apenas dois anos e,

posteriormente,  a  indicação  de  conselheiros  por  parte  desse  colégio.  Ao  ser  questionado  pelos

conselheiro Rodrigo se há algum requisito para o conselheiro discente, o Presidente afirma que a única

obrigatoriedade é ser aluno do Ifes, independente do curso. Nada mais havendo a tratar, o Presidente

declara  a  reunião  encerrada.  Eu,  Alessandro  Gonçalves  de  Assis,  lavrei  a  presente  ata,  que  será

submetida à aprovação de todos os presentes.
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