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No dia vinte e cinco de setembro de dois mil e vinte, reuniu-se o Conselho Superior do Instituto Federal do Espírito Santo, às 9

horas, por webconferência, sob a presidência do Reitor Jadir José Pela, com a presença dos seguintes membros: do Colégio

de Dirigentes, a senhora Walkyria Sperandio Barcellos e os senhores Edson Maciel Peixoto, Octávio Cavalari e Anderson

Rozeno Bozzetti Batista; do Corpo Docente, a senhora Jocélia Abreu Barcellos, e os senhores Anderson Mathias Holtz, Sérgio

Nery, Evandro de Andrade Siqueira e Carlos Eduardo Silva Abreu; do Corpo Técnico-administrativo, as senhoras Djalse

Terezinha Magnago Linhales, Euzanete Frassi de Almeida e Rosângela Salvador Biral dos Santos, e o senhor Marcus Podestá;

da , senhor Ronaldo Neves; do Associação dos Tecnólogos no Estado do Espírito Santo Sindicato dos Técnicos Agrícolas do

, senhor Douglas Daniel; da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional,Espírito Santo

senhora Renata Resstel; do Sindicato dos Técnicos Industriais do Espíritos Santo, a senhora Ana Emília Furtado; da Secretaria

de Educação do Espírito Santo, a senhora Rosângela Vargas Davel Pinto; da Setec/MEC, o senhor Jefferson Manhães; da

Federação de Agricultura e Pecuária do Estado do Espírito Santo, senhor Fabrício Gobbo e senhora Maria Tereza Prates

Zaggo. O Presidente abre a reunião, agradece a presença de todos, dos servidores Aline e Leonardo, do Cefor, e dos

intérpretes de libras, Josué, campus Serra; Eliana, campus Alegre; Alessandra, campus Aracruz; Karla, campus Itapina. Antes

de iniciar a pauta, destaca que o mandato dos(as) conselheiros(as) representantes das entidades externas terminou em

27/08/2020, e por isso, agradecer a dedicação e a contribuição nas análises e discussões realizadas neste Conselho pelos (as)

senhores (as): Cássio Santos De Carvalho, Titular - Atecnólogos; Charles Abreu De Martins, Titular E Priscilla Marques 

Carneiro, Suplente - Findes; Heraldo Gonçalves Fogos, Suplente - Sintec; Jandira Maria Da Silva Vasconcelos, Suplente -

Sedu; Marconi Pereira Fardin, Titular e Luís Fernando Fiorotti Mathias, Suplente - Senge-Es; Solange Batista De Souza, Titular

e Renata Resstel, Suplente - Secti. Expressa a satisfação do Conselho Superior pelos seguintes representantes que foram

reconduzidos a um novo mandato: Andrea Guzzo Pereira, Titular - Sedu; Dario Antônio De Almeida, Suplente - Da

Atecnólogos; Douglas Daniel, Titular e Iosmar Luiz Mansk, Suplente - Do Sintaes; Fabrício Gobbo Ferreira, Titular E Maria

Tereza Prates Zaggo, Suplente - da Faes; Jefferson Manhães De Azevedo, Titular E Rafael Barreto Almada, Suplente - do Mec

/ Setec; Miguel Antônio Madeira Da Silva Araújo, Titular - Sintec. E, finalmente, dá boas-vindas aos novos conselheiros: Ana

Emília Ferreira Furtado, Suplente - Sintec; Ronaldo Neves Cruz, Titular - Atecnólogos; Rosangela Vargas Davel Pinto, Suplente

- Sedu. A seguir, faz leitura da minuta da pauta com os seguintes itens: 1. Informes; 2. Análise da minuta que normatiza os

procedimentos de oferta de disciplina de férias em período de recesso escolar; 3. Análise do Ato de Homologação

Provisória 11/2020 - Altera Res CS 1/2020; 4. Análise da minuta de mobilidade de servidor técnico-administrativo; 5.

Análise da devolução do Processo 23147.006344/2019-26 - Trabalho Remoto - para comissão para adaptá-lo aos

parâmetros da IN 65/2020; 6. Indicação de Comissão Especial designada pelo Conselho Superior para analisar recurso

do Processo 23147.004697/2017-85; 7. Eleições Conselho Superior. Relata que o item 1 será apresentado no fim da

reunião e abre o , passando a palavra para o diretor Aldieris que relata que no Ifes não há documentos que normatizemitem 2

ealiza essas atividades e que muitos campia realização de cursos no período de recesso escolar. Acrescenta que o Ifes já r

querem fazer, tendo como impeditivo uma norma tal qual a que se propõe pois, além de padronizar as ações, facilitará o



planejamento e a realização destas atividades. Destaca que a minuta não obriga o campus a fazer, mas caso, precise já há um

documento que autoriza e normatiza a realização, acrescentando que o documento tramitou e foi aprovado pela Câmara de

Graduação, Cepe e Colégio de Dirigentes. O conselheiro Edson parabeniza a Proen pela iniciativa, destacando a importância

do documento, e pelo qual pode-se aproveitar as ações do professor substituto. O conselheiro Sérgio questiona se este

assunto não deveria estar presente na matriz curricular, visto que é possível criar uma disciplina em casos particulares. O

diretor Aldieris explica que esse documento se refere a matriz do PPC e caso o campus queira uma disciplina de apoio extra

curricular, não é necessário uma resolução, pois essa premissa faz parte de sua autonomia. Após, votação, é apresentado o

seguinte resultado: 17, aprovação; 1, abstenção. O Conselho Superior do Ifes aprova a minuta que normatiza os procedimentos

O Presidente abre o  e passa a palavra para a diretorade oferta de disciplina de férias em período de recesso escolar. item 3

Sanandreia que ao cumprimentar o presentes explica que este ato de homologação foi discutido no Cepe, passou pelo Colégio

de Dirigentes, e foi elaborado em função do contexto, ou seja, pela necessidade de fechamento do semestre letivo 2020/1, e a

seguir, apresenta os pontos de alteração. A conselheira Euzanete relata a necessidade de se pensar na alínea a do artigo 7,

uma vez que o semestre se encerrou e ainda o aluno está solicitando o trancamento, pois, segundo a resolução, ele pode ser

pedido a qualquer tempo. O Presidente relata que discutir este tema neste momento, sem um discussão e uma apresentação

prévia é um pouco complicado, por isso, solicita que ele seja apresentado na próxima reunião, e caso seja necessário, pode-se

se publicar um ato de homologação provisória. O conselheiro Marcus destaca que há questões estruturais a serem abordadas

e que hoje é apresentado uma alteração que já teve ações práticas no CRA, ou seja, o assunto está no atrasado, e assim,

fatia-se uma discussão que inevitavelmente trará algum prejuízo. Exemplifica que, no campus Vitória, não se sabe o fazer com

os alunos que participaram e não tem nota, o que na prática implica em reprovação, acrescentando que há alunos que não

conseguiram acompanhar, o que ocasiona uma série de impactos em que a instituição ignora por não ouvir ou dar a devida

importância aos fóruns institucionais. Ressalta que, por vezes há perdas, e por isso, torna-se importante se debruçar sobre o

fato, de forma ampliada, a partir de uma discussão institucional para encontrar soluções, pois, qualquer ação, qualquer

regulamentação interfere na vida acadêmica dos alunos. Finaliza, destacando o erro de encaminhamento, e que se houver um

voto fatiado a perda será maior ainda, e por isso, apela para que haja uma escuta sistemática dos fóruns para os próximos

períodos. O Presidente destaca que as manifestações do conselheiro Marcus ajudam a instituição a refletir sobre suas ações, e

consequentemente, nas decisões. Destaca que a pandemia colocou o Ifes em situações inéditas e urgentes que precisam de

soluções e decisões céleres, destacando a instituição está trabalhando para encontrar o melhor caminho. O conselheiro

Marcus destaca que há muita coisa boa acontecendo, mas que há também a possibilidade de se fazer ações intermediárias

que possibilitariam ampliar o acesso aos alunos. O diretora Sanandreia destaca que todos os documentos que chegam ao

Cepe são oriundos de demandas do campi e que toda as comissões têm representantes dos fóruns. Após votação, é

apresentado o seguinte resultado: 14 votos para aprovação; e 5 para abstenção. O Conselho Superior aprova o ato de

homologação provisória 11/2020 que altera a Resolução CS 1/2020. O Presidente abre o e passa a palavra para o item 4 

se propõe a viabilizar a mobilidade dos técnico-administrativos, enfatizandopró-reitor Luciano que relata que o regulamento 

que esta proposta remonta ao ano de 2016, a partir de uma discussão oriunda no Cepe. Explica que o processo tramitou pela

Prodi, DRGP, Colégio de Dirigentes e que auxiliará na normatização e interação entre os campi. Detalha que o regulamento

explicita o interesse dos servidores em trabalhar em outros campi, legitimando o interesse do servidor em propor, mas que o

resultado será de um processo de escolha pública. Após votação, é apresentando o seguinte resultado: aprovação, 16 votos;

abstenção, 3 votos. O Presidente abre o  e passa a palavra para o pró-reitor Luciano que explica que o trabalho remotoitem 5

estava sendo discutido antes da pandemia, destacando que o processo está no Conselho Superior, a partir da solicitação deste

órgão para inclusão de parecer da CIS. Acrescenta que, recentemente, mais precisamente em julho, o Governo Federal

publicou novas regras para o tele trabalho, destacando as mudanças da nova IN. Relata que o processo foi revisado mas não

foi finalizado, pois é necessário analisar o sistema que ainda não foi disponibilizado pelo Governo Federal, acrescentando que

tão logo isso aconteça, o processo será novamente encaminhado ao Conselho Superior. Após votação, é apresentando o

seguinte resultado: 20 votos, aprovação; 1 voto, abstenção. Assim, o Conselho Superior aprova o retorno do processo

23147.006344/2019-26 à comissão para adaptá-lo aos parâmetros da IN 65/2020. O Presidente abre o e relata que, deitem 6 

acordo com o artigo 13 da Resolução CS 5/2014, é necessário que o Conselho Superior indique uma Comissão Especial de

Avaliação de Desempenho em Estágio Probatório para analisar o recurso apresentado no processo nº 23147.004697/2017-85.

A seguir, apresenta os seguintes membros: Djalse Terezinha Magnago Linhales - campus Itapina; Marcus Vinicius Cardoso

Podesta ; Carolina De Oliveira Souza Gandine Amaral - campus Cachoeiro do Itapemirim. Após votação é- campus Vitória

apresentado o seguinte resultado: 18 votos pela aprovação; 1 voto pela abstenção. O Conselho Superior aprova o indicados

para compor Comissão Especial de Avaliação de Desempenho em Estágio Probatório para analisar recurso interposto no

processo nº 23147.004697/2017-85. O Presidente abre o  e passa a palavra para o servidor Alessandro que relata que item 7 a

s eleições para o Conselho Superior são organizadas em conformidade com a Resolução CS nº 2/2014 que define o



Regulamento do Processo Eleitoral para representantes do Ifes no Conselho Superior e normatiza o funcionamento das

reuniões dos Colégios Eleitorais, sendo que há duas etapas: 1) Constituição e recomposição, por meio de eleição direta,

individual e secreta nos campi, dos três Colégios Eleitorais, por segmento, com membros titulares e respectivos suplentes. 2)

Reunião dos Colégios Eleitorais que tem a atribuição exclusiva de escolher, entre seus membros, os representantes de cada

segmento da comunidade interna (Corpo Discente, Corpo Docente e Corpo Técnico-Administrativo) no Conselho Superior.

Explica que por causa da Pandemia do Covid-19, houve a necessidade de adequações, alterações nos procedimentos e

regulamentações institucionais a fim de viabilizar as eleições pelo meio eletrônico, pelo sistema Sig-eleições. Explica que o

cronograma de ações e o edital visam determinar as ações/tarefas administrativas que serão seguidas pelos campi e que

possibilitarão a realização das eleições para o Conselho Superior e que, basicamente, adaptam as normas das eleições que

foram elaboradas exclusivamente para o meio presencial para as particularidades do meio virtual/eletrônicos, minimizando os

impactos institucionais e alterações na resolução 2/2014. A seguir, explica as diferenças entre os modelos Presencial e Virtual

e apresenta os ajustes necessários na Resolução CS nº 2/2014 que possibilitará as eleições pelo Sig-eleições. O conselheiro

Marcus questiona a necessidade de uma instância intermediária, visto que é possível fazer uma eleição direta. O conselheiro

Diemerson explica que a eleição sem o colégio tira a isonomia, por causa do número de servidores, e que assim, os campi

menores teriam pouca representatividade. A servidora Lucila explica os principais parâmetros do Sig-eleições, pormenorizando

o modelo, o cadastramento da eleição, os tipos de votos, a homologação de votos, as soluções de segurança, a auditoria

interna, a autenticação, as perguntas de segurança, a autenticação por código fonte, cabines de votação registradas e

performance. O Presidente parabeniza o trabalho realizado pela DTI que permitirá a realização das eleições com segurança,

tornando-o legítimo para toda a comunidade. O conselheiro Sérgio parabeniza o desenvolvimento desta solução e todos os 

cuidados que foram tomados para buscar a segurança, questionando se o voto é armazenado na hash, de forma criptografada.

A servidora Lucila responde que sim. O conselheiro Sérgio questiona se o banco de dados é distribuído ou centralizado. A

servidora Lucila responde que é centralizado. Assim, o conselheiro Sérgio sugere um aumento na quantidade de votantes

simultâneos pensando na questão da estabilidade, visto que, pode haver por volta de 30 mil votantes. Parabéns para todos. A

servidora Lucila explica que o aumento depende de recursos de infraestrutura de rede. O conselheiro Carlos questiona se o

sistema poderá ser aproveitado para eleições internas também. A servidora Lucila diz que sim, bastante apenas colocar o

grupo específico de eleitores. O diretor Johnathan destaca que o sistema ficará disponível para todos os campi e poderá ser

usado para qualquer tipo de eleição. O conselheiro Edson destaca que vai ajudar na eleição do Conselho de gestão dos campi.

A conselheira Walkyria parabeniza pela organização e pelo trabalho. Após votação, é apresentando o seguinte resultado:

aprovação, 18 votos; reprovação, 0 voto; abstenção, 0 voto. O Conselho Superior, por unanimidade, aprova o uso do

Sig-eleições nas eleições para o Conselho Superior e também as adequações na Resolução CS nº 2/2014. O Presidente abre

o  e passa a palavra para o conselheiro Douglas Daniel que destaca a elaboração do item 1 Inventário Participativo das

, em Serra (ES), explicando que a iniciativa busca levantar,Referências Culturais do Sítio Histórico São José do Queimado

descrever e documentar as referências culturais associadas às ruínas da antiga vila. Acrescenta que que existiu neste local

uma igreja conhecida como Queimado - nome proveniente a uma prática comum na colheita de cana de açúcar - e hoje se

constitui como um sítio arqueológico cadastrado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Relata que 

uma séria de debates acontece, virtualmente, aos sábados, sempre as 8h30 e que no dia 22 de agosto, a programação contou

com uma roda de conversa com o tema . Informa que a primeira roda deQueimados: mestres e mestras da cultura popular

conversa ocorreu no dia 15 de agosto, e se concentrou sobre os diálogos inter-religiosos, explicando que os debates

abordaram os seguintes temas: problemas ambientais no sítio e estratégias de sustentabilidade; o protagonismo das mulheres;

as relações entre poder público e empreendedores na dinamização dos setores econômicos; o engajamento de movimentos

sociais na preservação do bem cultural; as memórias dos antigos moradores do Distrito de Queimado; bem como a construção

de conhecimento realizada por memorialistas, pesquisadores e educadores para formular narrativas que visem a proteção do

sítio. Ressalta que este é um momento ímpar para o munícipio da Serra e agradece ao Ifes, campus Serra pela colaboração,

em especial ao professor Diego Alves, coordenador do Neabi, enfatizando que é um trabalho muito importante, bonito e que

está sendo construído com muita alegria, estende aos presentes o convite para que participarem das rodas de conversa, aos

sábados, às 8h30. Relata que no dia 1/10 será realizada a eleição do Sistema Confea/Crea, um processo democrático pelo

qual a participação é de fundamental importância para o sistema. O conselheiro Jefferson congratula todos os colegas, e

especialmente, as questões referentes às eleições, visto que o Ifes optou pelo uso de recursos tecnológicos. Destaca que no

IFF, foi implementado um sistema similar, e que todas as eleições de coordenadores, Conselho Superior, Conselho de Gestão,

utilizam a ferramenta que possibilitou um aumento na participação e no acesso. Explica que, para as eleições de Reitor, ainda

não foi possível utilizar o sistema, ainda, acrescentando que é um bom caminho que facilita muito os processos eleitorais e a

logística. O conselheiro Ronaldo agradece o aceite de sua indicação para o seleto grupo de conselheiros para o Ifes, pois

apesar de aposentado, é muito próximo ao Ifes. Destaca que foi um prazer participar da reunião, e informa que o Crea-ES é



uma autarquia federal e que seu processo eleitoral é muito importante como destacou o conselheiro Douglas, e será realizado

no dia 01/10. Explica que o Crea-ES pode se integrar com as instituições de ensino, buscando melhorias e apresentando

propostas para os futuros profissionais. Anuncia que é candidato a diretor administrativo, e reforça o pedido de participação de

todos e apoio dos colegas dos campi, ressaltando que as eleições ocorrem em 6 dias e conta com a divulgação para estimular

a presença dos colegas irem as urnas que serão presenciais. O Presidente informa que foi comemorado os 80 anos do campus

Santa Teresa e que dia 23/09, quarta-feira passada, comemorou-se os 111 anos do campus Vitória. Lembra que a Escola de

Artífices foi instituída pela Decreto 7.566 de 23 de setembro de 1909, destaca que neste ano, foi instituída a primeira escola

agrotécnica, Escola de Pinheiral. Relata que o decreto nasce com a ideia de se criar uma rede, e é desta forma que se

trabalha, como uma rede que surgiu para dar oportunidades aos que mais precisam, uma modalidade de ensino gratuito com

vinculação ao Ministério da Agricultura, da Indústria e do Comércio, pois o Mec foi criado apenas em 1930. Destaca que a

instituição deve ter um olhar atento para a sua bela história e sempre referenciá-la a cada mês de setembro. Hoje, acrescenta

que o Ifes oferta vagas em todas as modalidades de ensino, sendo que 20% desta são exclusivas para a formação de

professores, destacando que ao longo dos anos houve um processo de verticalização e que o modelo multicampi possibilita

que se leve ciência e empreendedorismo para todas as regiões do estado. Parabeniza todos os servidores e servidoras, bem

com a todos os discentes, e destaca a responsabilidade e importância de todos (as) conselheiros (as) na difícil missão de a

instituição continue desenvolvendo este trabalho. 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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