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4 de novembro de 2016

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

do Espírito Santo, às 13 horas, na Fábrica de Ideias, sob a presidência do Reitor Denio Rebello Arantes,

com a presença dos seguintes membros: do Colégio de Dirigentes, a senhora Denise Rocco de Sena e

os senhores Luiz Braz Galon, Flávio Eymard da Rocha Pena, Moacyr Antônio Serafini e Carlos Cezar

Bettero;  do Corpo Discente,  a senhora Karool  Malikouski  de Amorim e os senhores Thiago Soares

Damasceno, Marcos Antônio Vanderlei Barbosa, Fernando Tadeu Esposito e Higor Marcos Pena da

Cruz; do Corpo Docente, a senhora Mariana Petri da Silva e os senhores Zanata Brandão Amorime

Sérgio Nery Simões; do Corpo Técnico-administrativo, as senhoras Bruna Simon Giacomin e Osânia

Cleia de Souza, e os senhores Sival Roque Torezani e Ronald Aguiar Nascimento; da Secretaria de

Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional, senhora Alacir Ramos Silva;  do Sindicato dos

Técnicos Industriais de Nível Médio no Espírito Santo, senhor Heraldo Gonçalves Fogos; da Associação

dos Tecnólogos do Espirito Santo, o senhor Cássio Santos de Carvalho, da Federação das Indústrias do

Espírito Santo, senhor Ewandro Petrochi. Justificaram a ausência as senhoras Cláudia da Silva Ferreira,

Celi Maria de Souza, Simone Oliveira Thompson, Monique Moreira e os senhores Fábio Lyrio Santos,

Caio Henrique Sica Lamas, Franco Machado. O Presidente abre a reunião, agradece a presença de

todos e faz leitura da minuta da pauta com os seguintes pontos: 1. Informes; 2. Aprovação das atas

das  reuniões  extraordinária  de  3/10/2016  e  da  47  ordinária  de  3/10/2016;  3.  Processo

23147.000648/2013-41  –  Oferta  do  Curso  Técnico  em Administração  Subsequente  ao  Ensino

Médio do campus Centro Serrano; 4. Processo  23147.000859/2016-25 – Oferta do Curso Superior

em Administração do campus Venda Nova; 5. Processo 23149.000537/2016-66 – Solicitação de

Extinção  do  curso  Técnico  em  Manutenção  e  Suporte  em  Informática,  concomitante  ensino

médio,  polo  Mimoso do Sul;  6.  Processo 23158.000363/2016-22  –  Solicitação de extinção  de

curso técnico em Automação Industrial do campus Serra; 7. Processo 23147.003020/2016-49 –

Proposta de resolução das normas para certificação do ano 2017 com base nas notas do Enem

2016; 8. Solicitação de alteração das resoluções de ofertas dos cursos integrados dos campi

Cariacica  CS nº 91 e 92/2016  e Venda Nova do Imigrante, CS nº 137 e 138/2016; 9. Técnico em

Automação  Industrial  Integrado  ao  Ensino  Médio  em  Tempo  integral  do  campus  Serra;  10.

Processo 23158.000451/2016-24 – Oferta Curso Técnico em Informática para Internet Integrado ao

Ensino Médio em tempo integral do campus Serra. A seguir, informa a necessidade de acrescentar

um novo ponto a pauta, explicando que se trata de solicitação de afastamento do país, pelo período de

26 de novembro a 4 de dezembro de 2016, para participar de missão em Portugal e na Espanha, com o

objetivo de visitar instituições que trabalham com a Educação a Distância, isto é, Instituto Politécnico do

Porto (Porto - Portugal), Instituto Politécnico de Leiria (Leiria - Portugal), Universidade Aberta (Lisboa –
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Portugal) e Universidad Nacional de Educación a Distancia (Madri – Espanha), visando identificar tanto

as práticas que possam ser utilizadas no Ifes e na Rede Federal quanto a criação de um canal com tais

instituições  que  pode,  inclusive,  evoluir  para  o  estabelecimento  de  futuras  parcerias.  O  Conselho

Superior, sem ressalvas, autoriza o afastamento do país para que o Reitor possa participar de missão

em Portugal e Espanha, pelo período de 26 de novembro a 4 de dezembro de 2016. A seguir abre o

item 2 e o Conselho Superior, sem ressalvas, aprova as atas da reunião extraordinária de 3/10/2016 e

da 47a. Reunião ordinária de 3/10/2016. Abre o item 3 e passa a palavra do diretor de ensino técnico,

professor José Pilon, que relata que o curso oferecerá 40 vagas para o turno noturno, com entrada

anual e início de oferta para 2017/1. A professora Sandrea, do campus Centro Serrano, relata que foi

realizada pesquisa de demanda para a oferta desse curso e que, mesmo diante da procura, devido às

dificuldades  de  infraestrutura  do  campus,  o  processo  teve  sua  tramitação  suspensa.  Tão  logo,

acrescenta, as dificuldades foram superadas, iniciou-se a tramitação com a submissão à câmara de

ensino  técnico  e  ao  Cepe,  destacando  que  todas  as  sugestões  desses  órgãos  foram  aceitas  e

incorporadas ao projeto, e coloca-se à disposição para os devidos esclarecimentos. Ao ser questionada

pela conselheira Denise sobre o motivo da oferta concomitante, a professora Sandrea explica que essa

decisão está relacionada à localização do campus, ou seja, distante das cidades ao redor, e também da

faixa etária dos possíveis candidatos às vagas. O conselheiro Sival pergunta sobre investimentos e a

professora responde que será utilizada a estrutura disponível para o integrado que acontece durante o

dia, destacando que para o curso noturno, ainda não há a previsão de oferecimento de transporte para

atender os 40 alunos, e ressalta que, embora a grande parte dos alunos sejam de Santa Maria, cidade

mais  próxima  do  campus,  a  possibilidade  de  ofertar  transporte  no  futuro  não  será  descartada.  O

Conselho Superior, por unanimidade, aprova a oferta do Curso Técnico em Administração Subsequente

ao Ensino Médio do campus Centro Serrano. O Presidente abre o item 4 e passa a palavra para o

diretor de ensino do campus Venda Nova do Imigrante, professor Fabiano Calman, que faz um breve

histórico das atividades do campus Venda Nova Imigrante, apresentando seus cursos técnicos e de

nível superior, ressaltando que o quantitativo de matrículas está dividido em 50% para o ensino técnico

e 50% para os cursos superiores: uma licenciatura e  dois bacharelados. Destaca que o campus tem

toda a estrutura necessário, ressaltando que não é necessário contratação de professores, e coloca-se

à  disposição  para  os  devidos  esclarecimentos.  O  conselheiro  Fernando  parabeniza  a  iniciativa  do

campus, mas, diante da oferta de 30 horas para inglês instrumental, sugere incluir nas optativas as

aulas de inglês, uma vez que essa carga horária é muito baixa. A conselheira Alacir destaca que, como

conselheira, aprovou o curso de técnico em administração e agora, a aprovação do curso superior,

parabenizando todos os envolvidos nessas realizações. Tal qual o conselheiro Fernando, manifesta sua

preocupação com a baixa carga horária destinada para a disciplina, uma vez que o conhecimento em

língua inglesa é uma condição técnica para a atuação do gestor público e administrador, destacando

que em vez de ofertá-la como optativa complementar, fosse incluída na ementa a optativa inglês. O

diretor  Fabiano  ressalta  que  para  confirmar  a  possibilidade  de  alteração  é  necessário  fazer  uma

simulação da carga horária do professor de inglês,  pois há somente um no campus. A conselheira

Denise ao informar a situação difícil que afeta os campi do Ifes, sugere que a disciplina seja ofertada

como extensão. O Presidente revela que será iniciado um processo que ofertará inglês e espanhol para

a comunidade acadêmica a  partir  do material  do  E-tec idiomas,  acrescentando que esse  iniciativa

ajudará a resolver a situação, destacando que a previsão de início é o segundo semestre de 2017. O

Conselho Superior, sem ressalvas, aprova a oferta do Curso Superior em Administração do campus

Venda Nova. O Presidente abre o  item 5 e passa a palavra para o diretor  Pilon que relata que  a

resolução do  Conselho  Superior  referente  à oferta  na  época não foi  adequada ao  tipo de projeto,
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especificando que era um convênio com a Prefeitura de Mimoso do Sul, do programa Pronatec, pela

qual  haveria uma oferta única.  Acrescenta que,  durante o processo de revisão das resoluções dos

cursos técnicos, foi identificado esse problema, em que se faz parecer uma oferta contínua, mas não é.

O Conselho Superior, por unanimidade, autoriza a extinção do curso Técnico em Manutenção e Suporte

em Informática, concomitante ensino médio, polo Mimoso do Sul. O Presidente abre o item 6 e passa a

palavra  para  o  diretor  Pilon  que  informa  que  esse  curso  técnico  teve  sua  oferta  autorizada  pelo

Conselho Diretor do Cefetes,  na unidade da Serra,  destacando que,  desde o ano de 2010,  não é

ofertado vagas. O conselheiro Sérgio destaca que a extinção é simplesmente um ato formal, pois, na

prática,  não há essa oferta,  ressaltando que o curso técnico  foi  resultado de uma parceria  com o

campus Vitória e que teve uma evasão altíssima, exemplificando que a última turma formou apenas 2

alunos.  O Conselho  Superior,  sem ressalvas,  autoriza  a  extinção de  curso  técnico  em Automação

Industrial do campus Serra. O Presidente relata que o campus foi aberto a partir de um projeto que não

contemplava o ensino integrado, sendo que a reversão desse quadro era uma promessa institucional.

Destaca que hoje, com exceção do campus Barra de São Francisco, todos os campi do Ifes têm cursos

técnicos integrados,  destacando que essa modalidade é um anseio da população da Serra,  vide o

tamanho territorial do município. A seguir, abre o  item 9 e passa a palavra para o diretor Pilon que

informa que o Curso Técnico em Automação Industrial do Campus Serra, terá como eixo tecnológico o

controle e processos industriais, sendo integrado ao Ensino Médio, ofertado na modalidade presencial,

no turno integral,  e oferecendo 36 (trinta e seis) vagas, regime de entrada anual e oferta  inicial em

2017/1.  O Conselho Superior,  por unanimidade, autoriza a oferta do Curso  Técnico em Automação

Industrial Integrado ao Ensino Médio em Tempo integral do campus Serra, e coloca-se à disposição

para os devidos esclarecimentos. O Presidente abre o item 10 e passa a palavra para o diretor Pilon

que relata que o curso terá como eixo tecnológico informação e comunicação, será integrado ao Ensino

Médio, na modalidade presencial, no turno integral, com a oferta de 36 (trinta e seis) vagas, regime de

entrada anual e oferta  inicial em 2017/1.  O Conselho Superior,  sem ressalvas,  autoriza a oferta do

Curso Técnico em Informática para Internet Integrado ao Ensino Médio em tempo integral do campus

Serra. O Presidente abre o item 8 e passa a palavra para o diretor Pilon que relata que essa pedido de

alteração decorre de um erro nas resoluções, ou seja, as resoluções referentes ao campus Cariacica, as

ofertas dos cursos integrados de Administração e Portos, que  estavam em um período, passarão a

partir de 2017 para tempo integral, e para os cursos integrados de Administração e Agroindústria do

campus Venda Nova do Imigrante, as ofertas que estavam em tempo integral até 2016/1 passarão para

um período. O Conselho Superior,  por unanimidade, aprova as alterações nas resoluções nºs 91 e

92/2016  do  campus  Cariacica,  e  as  resoluções  nºs  137  e  138/2016  do  campus  Venda  Nova  do

Imigrante. O Presidente abre o  item 7  e relata que todos anos é necessário fazer a certificação do

Enem e passa a palavra para o diretor Randal que explica que os  estudantes maiores de 18 anos

podem solicitar a certificação de ensino médio pela nota do Enem, desde que tenham obtidos mais de

450 pontos. Acrscenta que essa solicitação é realizada no momento de inscrição, tendo como requisito,

ser  maior  de  18  anos  na  data  da  prova.  Relata  que o  Mec elaborou  um edital  específico  para  a

certificação, mas que, independente disso, anualmente,  todas as instituições tem que elaborar seus

próprios editais, baseados, evidentemente, no edital do Mec. A conselheira Bruna acrescenta que o

candidato que não obtiver as notas mínimas em todas áreas, podem solicitar as declaração parcial das

notas e disciplinas e estas declarações podem ser utilizadas em programas Proeja, dentre outros. Ao

ser questionado pela conselheira Karool, o diretor Randal esclarece que o Inep decide quais os campi

da instituição fornecerão a certificação. O Conselho Superior, sem ressalvas, aprova as  normas para

certificação do ano 2017 com base nas notas do Enem 2016. O Presidente abre o item 1 e relata que

3



na próxima terça e quarta-feira,  diretores-gerais e reitores dos institutos federais irão a Brasília, para

discutir assuntos que impactam as instituições como a Pec 55, a MP 746 e a Loa 2017. Destaca que os

reitores serão recebido por um grupo de senadores, e que todos os gestores pretendem participar de

uma audiência pública prevista para quarta-feira para discutir a Pec 55 e que ainda não foi confirmada.

Relata que os gestores do Ifes irão discutir esses assuntos com os parlamentares da bancada capixaba,

acrescentando que todas as instituições estão se movimentando para que essa manifestação tenha o

devido impacto junto ao congresso nacional. Relata que a resolução sobre a concessão do transporte

foi retirada da pauta, pois existe um processo na justiça com com decisão favorável ao sindicato, pelo

qual não há necessidade de se apresentar comprovantes, no caso, do transporte ser convencional. No

entanto,  acrescenta  que,  de  outro  lado,  há  a  CGU  exigindo  a  cobrança  dos  comprovantes  pela

instituição, ressaltando que a situação é complicada, e que o fato de retirar o item de pauta se deve a

um estratégia de reavaliar  a situação.  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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