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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

REI - DIRETORIA EXECUTIVA 

ATA Nº 1/2022 - REI - DIEX (11.02.37.06) 

 23147.005403/2022-08Nº do Protocolo:
Vitória-ES, 14 de julho de 2022.

ATA DA REUNIÃO - 28 DE JUNHO DE 2022

CONSELHO DE GESTÃO DA REITORIA DO IFES

Pauta:

Informes Reitoria

Informes Pró-Reitoria Desenvolvimento Institucional

Informes Pró-Reitoria de Ensino

Informes Pró-Reitoria de Administração e Orçamento

Informes Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação

Informes Pró-reitoria de Extensão

Participantes:

I - membros natos:

a) Reitor, na qualidade de Presidente;

Jadir José Pela

b) o Diretor Executivo da Reitoria,

Ausência justificada

c) os Pró-Reitores;

Adriana Pionttkovsky Barcellos

André Romero da Silva

Lezi José Ferreira

Lodovico Ortlieb Faria

Luciano de Oliveira Toledo

d) o Coordenador (a) de Gestão de Pessoas da Reitoria; e

Camila Gomes



e) o Coordenador (a) de Administração da Reitoria.

Ausência Justificada

II - membros representantes:

a) representantes das Pró-Reitorias, limitado a 1 (um), por Pró-Reitoria; e

Gabriel Adolfo Gomes Potin (Proex)

Wagner Rocha Arruda Chaves (PRPPG)

Patrícia Guimarães Pinto (Proad)

Lucila Petrucia Picoli Dorrigo (Prodi)

b) representante do Gabinete do Reitor.

Henara Simões Cola Holz

No dia vinte e oito de junho de dois mil e vinte e dois, reuniu-se o Conselho de Gestão da
Reitoria, às dez horas, presencialmente, sob presidência do Reitor Jadir José Pela, com a
presença dos participantes listados.

Jadir José Pela, inicia a reunião conceituando a estrutura do formato de gestão do Ifes no atual
mandato. Ele reconhece a importância do formato de gestão que recebe contribuição dos 
fóruns e conselhos que atuam de forma democrática na gestão do Ifes, muitas vezes

E P tcontribuindo com propostas para a ducação rofissional. Desta forma, es e conselho (de
a Reitoria)Gestão d , dentro desse modelo democrático de gestão pode e deve trazer propostas

e pautas factíveis de discussão de forma a contribuir com a atual gestão do Ifes.

Jadir José Pela, informa que a presente reunião será para repasse de informes e reforça a
importância de que os membros, como representantes, repassem essas informações aos
colegas. Como primeiro informe, item 1 da pauta – Novos campi, o próprio Reitor noticia a

ês)publicação da autorização de funcionamento do MEC para a implantação dos 3 (tr  novos
campi do Ifes e ainda fala sobre o andamento das negociações para construção dos mesmos

Kennedyem relação aos terrenos, a saber: Presidente  e Pedro Canário já estão com os
terrenos definidos e Laranja da Terra ainda está em negociação, pois pretende-se que seja um
campus agrícola tecnológico, o que demanda uma necessidade estimada de 3 (três) alqueires
de terra. O Reitor ainda complementa os informes sobre os novos campi, dizendo que a

campiexpectativa é de recebermos 40 professores e 26 técnicos para cada um desses .

Partindo para os informes da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional, foi dada a palavra
a Luciano de Oliveira Toledo, que deu início ao item 2 da pauta – Lançamento público da
Cidade da Inovação e início da vedação de publicidade institucional. Luciano de Oliveira
Toledo informou que o principal público para o evento de lançamento da Cidade da Inovação, q
ue acontecerá no dia 01/07/22, será público externo, a exemplo de empresários e de políticos

 servidores da Reitoria que estarão presentes. Contudo, estendeu o convite ao evento para os
do Ifes, destacando a importância desses se conectarem a essa agenda institucional que a,
médio e longo prazo, propiciará uma forma arrojada ao Ifes de fazer o que já faz com
excelência hoje.



Jadir José Pela complementa o informe citando a Lei de criação dos institutos federais no que
cabe suas finalidades e características previstas no artigo 6º da Lei 11.892 de 2008 e afirma
que o Ifes está tendo coragem de trabalhar na construção de um futuro que vá ao encontro de
suas finalidades e seja conectado com o mundo.

Retomando a fala, Luciano de Oliveira Toledo, informa maiores detalhes do evento: acontecerá
hno auditório do Sebrae no dia primeiro de julho às 10  da manhã. Será apresentado o trabalho

que vem sendo desenvolvido no planejamento estratégico para a implantação desse hub de
propõe ainovação que se  ser uma referência dentro do país. A escolha da data do evento,

entre outros fatores, foi estimulada pelo início da vedação da publicidade institucional devido
ao início do período eleitoral.

Wagner Chaves solicita resgatar dois assuntos que entende terem relação entre si: a nova
sede da reitoria e a implantação do teletrabalho. Expõem que, em sua percepção, o cotidiano
da Reitoria após o início do teletrabalho tem sido de salas mais vazias e estacionamento
menos congestionados. O mesmo sugere que um levantamento da nossa atual realidade daria
materialidade para estimarmos novas necessidades de estrutura física dada a uma possível
ampliação do teletrabalho.

Jadir José Pela, afirma que as evoluções do teletrabalho devem ser ponto de pauta em todas
as nossas reuniões. Porém, esclarece que, apesar da ajuda que o teletrabalho pode
proporcionar na ocupação de espaços, a nossa necessidade é orçamentária. Em média, em
um ano de aluguel para a locação de espaço para o funcionamento da Reitoria nos custa um
milhão e meio de reais, e lembra que o Cefor deve funcionar no mesmo espaço físico da
reitoria.

Jadir José Pela inclui como encaminhamento o Teletrabalho como ponto de pauta para a
próxima reunião e explicou os trâmites do nosso pedido do prédio ao SPU, que atualmente
está em Brasília.

Luciano de Oliveira Toledo, dando continuidade aos informes da Pró-reitoria de
, do recente CDesenvolvimento Institucional  orienta que, diante  aumento de casos de ovid-19, o

seguirá E . PIfes  as orientações do governo do stado ortanto, recomenda o uso de máscara.
Referente ao processo seletivo para a entrada de novos servidores no Ifes, é dado destaque
ao excelente trabalho realizado pela comissão de concurso, que chega ao momento da
homologação sem grandes registros de problemas. Considerando o aumento do uso do

P R àmezanino como centro de vivência entre os servidores, o ró- eitor se colocou  disposição
para fazer um dimensionamento de possíveis melhorias para adequar o local e apresentar ao
conselho de gestão.

Jadir José Pela reforça o agradecimento à comissão de concurso e encaminha para próxima
reunião a apresentação de proposta para melhorias no mezanino a serem apresentadas pelo
Luciano de Oliveira Toledo.

Adriana Pionttkovsky Barcellos deuItem 3 da pauta – Informes da Pró-reitoria de Ensino. 
início aos informes no intuito de apresentar ações que tivessem interface com o conselho de
gestão. Ela informou que algumas diretrizes no ensino foram reformuladas durante a
pandemia, e com o retorno do ensino presencial, muito tem que ser feito. Considerando essas
novas diretrizes e também a internacionalização, esforços estão sendo direcionados para
revisarem cursos técnicos, médios e graduações de todo o Ifes.

A Pró-Reitora ainda afirma que o ensino é uma caixa de surpresas e, muitas vezes, alvo de
calúnias. Porém, em respostas a essas calúnias, temos claras as nossas pautas e o



acolhimento da diversidade já é algo estabelecido em nossas políticas públicas educacionais
e, dessa forma, devemos seguir fazendo o nosso papel. 

José FerreiraItem 4 da pauta – Informes da Pró-reitoria de Administração e Orçamento. 
Lezi informa que, diante do bloqueio orçamentário de quase 7 bilhões de reais que recai,
principalmente sobre o Ministério da Educação, o Ifes está fazendo de tudo para não ter suas
atividades fortemente impactadas. Para tanto, há um diálogo constante com o Reitor, que vem
trabalhando em busca de emendas parlamentares que forneçam outras fontes orçamentárias
ao Ifes.

 André RomeroItem 5 da pauta – Informes da Pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação.
da Silva informa do levantamento realizado para identificar o interesse dos servidores se
qualificarem em mestrado e doutorado. A partir deste levantamento, o Ifes junto a UFSCar
deverá ofertar mestrado e doutorado a distância, com exigência de poucos encontros
presenciais ao longo do ano, o que reduz o custo da qualificação. Outro informe diz respeito ao
Edital 11/2022 para seleção de pós-graduandos para atuarem como estagiários no Programa
de Estágio docente do Ifes.

Lodovico Ortlieb Faria inicia seusItem 6 da pauta – Informes da Pró-reitoria de Extensão. 
informes destacando o trabalho que vem sendo realizado juntamente com a Pró-Reitoria de
Ensino para a curricularização. Informou ainda ações realizadas para a regularização da
extensão no sentido de possibilitar a prestação de serviços técnicos especializados. Outras
ações também estão sendo iniciadas para o desenvolvimento da política de estágios. Informou
da dificuldade de integração entre o Sigaa e o QAcadêmico e que será necessário encontrar
uma adequada solução para esse impasse. Para finalizar os informes, divulgou também os
projetos Programa-se e Reprograma-se.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente declara a reunião encerrada. Eu, Paula Mara Costa
de Araujo, lavrei a presente ata, que será submetida à aprovação de todos os presentes.
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