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No dia cinco de novembro de dois mil e dez, às quinze horas, na sede da Reitoria,
reuniu-se extraordinariamente o Conselho Superior do Ifes, sob a presidência do
Reitor o senhor Denio Rebello Arantes , com a presença dos seguintes
membros: do Colégio de Dirigentes os senhores Ademar Manoel Stange, Luiz
Marcari Júnior, Mauro Silva Piazzarollo e Rubens Marques , titulares; do Corpo
Discente as senhoras Lívia Maria Santos Oliveira  e Thayssa Vasconcellos
Guide , titulares e o senhor Fábio Christiano ramos Alves Júnior, suplente; do
Corpo Docente os senhores João Batista Pavesi Simão, João Paulo Barbosa,
José Maria de Souza e Felipe Pereira Gonçalves , titulares; do Corpo Técnico-
Administrativo os senhores Marcos Antônio de Almeida Pires, Sival Roque
Torezani,  Yuri Blanco e Silva e Norma Pignaton Recla Lima , titulares; da
Federação das Indústrias o senhor Neviton Helmer Gasparini , titular; da
Federação da Agricultura a senhora Maria Elisa Zago Rocha , suplente; das
Entidades dos Trabalhadores/Senge-ES o senhor Eliezer Cristino de Oliveira ,
suplente; das Entidades dos Trabalhadores/Sintec-ES o senhor Heraldo
Gonçalves Fogos , suplente; do MEC/SETEC a senhora Cibele Daher Botelho ,
titular. Justificaram a ausência os conselheiros Reynan Giacomin Borlini, Lucio
Fernando Spelta, Adriana Sperandio, Adelar Castiglioni Cazaroto, Miguel Antônio
Madeira da Silva Araújo e Wellington Luiz Pompermayer. O Presidente abre os
trabalhos agradecendo a todos pela presença e apresenta a  proposta de pauta,
com os seguintes itens: 1) informes; 2) proposta de resolução – Conselho de
Gestão dos Campi; 3) homologação – Ato Ad Referendu m nº 16/2010; 4)
proposta de alteração na Resolução que cria os Cole giados dos Cursos
Superiores – CD nº 01/2007; 5) Processo nº 213147.0 00090/2010-51 – oferta
do Curso Técnico em Química do Campus Aracruz; 6) P rocesso nº
23147.000091/2010-11 – oferta do Curso Técnico em E dificações do Campus
Nova Venécia; 7) Processo nº 23147.000092/2010-49 –  oferta do Curso
Técnico em Mecânica do Campus Aracruz; 8)  Processo  nº
23147.000093/2010-93 – oferta do Curso Técnico em A utomação Industrial
do Campus Linhares; 9) Processo nº 23147.000094/201 0-38 – oferta do Curso
Técnico em Mineração do Campus Nova Venécia; 10) Pr ocesso nº
23147.000095/2010-81 – oferta do Curso Técnico em A dministração do
Campus Linhares; 11) Memorandos nº 0028/2010 a 0038 /2010 da Diretoria de



Ensino Técnico/Pró-Reitoria de Ensino do Ifes com s olicitação e justificativa
de nova denominação para os Cursos Técnicos em: 11. 1) Edificações,
concomitante – Campus Vitória; 11.2) Edificações, P roeja – Campus Vitória;
11.3) Geoprocessamento, concomitante – Campus vitór ia; 11.4) Estradas,
concomitante – Campus Vitória; 11.5) Estradas, inte grado – Campus Vitória;
11.6) Metalurgia, concomitante – Campus Vitória; 11 .7) Metalurgia, Proeja –
Campus Vitória; 11.8) Transporte Ferroviário, integ rado – Campus Cariacica;
11.9) Transporte Ferroviário, concomitante – Campus  Cariacica; 11.10)
Edificações, concomitante – Campus Colatina; 11.11)  Edificações, integrado
– Campus Colatina; 12) assuntos gerais. O Presidente submete a aprovação
da pauta e da ata da reunião anterior aos conselheiros; não havendo
constestação, inicia-se o item 2, proposta de resolução que cria o Conselho de
Gestão dos Campi. O Presidente passa a palavra ao conselheiro Mauro, o qual
projeta a proposta do documento e passa a relatar as sugestões de modificação
apresentadas. Ao término do relato o conselheiro Pavesi acrescenta mais
algumas sugestões. Encerrados os ajustes e acatadas as alterações, o
Presidente pergunta aos conselheiros se há dúvidas ou mais alguma sugestão. O
conselheiro Ademar Stange diz que esse é um conselho político do campus e tem
grande importância, então deve haver preocupação em não burocratizá-lo
demais, pois dentro da autonomia de cada campus o próprio conselho deve ter
respaldo para fazer os seus ajustes. O Presidente não concorda totalmente,
porque esse conselho, apesar de consultivo, tem muita representatividade
perante a comunidade do campus. O conselheiro Marcos sugere retirar como
atribuição do Conselho de Gestão a elaboração da proposta orçamentária, pois
na verdade essa proposta não é de cada campus e sim do Ifes como um todo, e
na prática não há como o Conselho de Gestão elaborar essa proposta, a qual é
feita em colaboração com a Pró-Reitoria de Administração e Orçamento e os
setores competentes dos campi. O conselheiro Rubens reitera que é importante a
questão do orçamento interno do campus ser definida pelo Conselho de Gestão.
O Presidente concorda com o conselheiro Marcos em substituir a expressão
“proposta orçamentária anual”; após deliberações, o inciso é alterado para
“apreciar o plano geral de ação, o limite orçamentário anual do campus e o
orçamento plurianual de investimentos”. O Presidente submete a proposta com as
alterações discutidas aos conselheiros; a proposta é aprovada por unanimidade.
Os conselheiros Felipe, Neviton e Eliezer apresentam justificativa e se retiram da
reunião. O Presidente passa ao item 3, ato ad referendum nº 16/2010, que
autoriza o Reitor a sair do país para viagem à Alemanha, participando de missão
que ocorreu no período de oito a vinte de outubro. O Presidente cita como surgiu
a oportunidade da viagem e sua finalidade; relata a experiência de visita às
instituições de ensino da Alemanha e menciona que foram identificadas áreas de
contato que interessam ao Ifes, principalmente em Automação, Construção Civil,
na parte de estruturas metálicas; Tecnologia da Informação, ligada à parte de
eletroeletrônica e a parte de pesquisa em Telemedicina, que tem similaridade com
um projeto que está sendo desenvolvido por dois professores do Campus Vitória.
Prossegue seu relato citando outros detalhes sobre as instituições de ensino
alemãs visitadas. O Presidente relata que convidou representantes das
instituições alemãs para virem ao Ifes no próximo ano para a continuidade dessas
relações, na busca por um resultado concreto. Ao final da justificativa o
Presidente submete a aprovação do ato aos conselheiros, que o aprovam por
unanimidade. Para o item 4, alteração da resolução que cria os Colegiados de
Cursos Superiores, o Presidente passa a palavra ao professor Altair Luiz Peterle,



Diretor de Ensino Técnico do Ifes. O professor relata que a resolução original, de
número 01/2007, trata apenas dos colegiados dos cursos presenciais, porém
surgiu a necessidade de serem inseridos os cursos superiores na modalidade
EAD. As propostas de alteração foram aprovadas no Colégio de Dirigentes. O
conselheiro Pavesi sugere correções no artigo nono, inciso nono e também nos
artigos dez e doze. Encerradas as sugestões o Presidente submete a proposta
aos conselheiros, que a aprovam por unanimidade. O professor Altair permanece
com a palavra para apresentar o item 11 e seus onze subitens, alterando a ordem
da pauta; explica que foram necessárias alterações nas denominações dos
cursos técnicos para atender à Portaria do MEC nº 870/2008. O Presidente cita
que na verdade é obrigação da Instituição fazer esses ajustes na denominação
dos cursos técnicos. O conselheiro Fábio questiona se a matriz dos cursos
também será alterada; o professor Altair explica que o foco do curso permanece o
mesmo, só se altera realmente a denominação, sem alteração da matriz. O
conselheiro José Maria considera positiva, no caso de Edificações, a volta à
denominação original, já que o Crea não registra o nome Construção Civil. Os
conselheiros aprovam as alterações por unanimidade. O professor Altair
permanece com a palavra para relatar os itens 5 a 10, todos relativos a oferta de
cursos técnicos, sendo eles o Processo nº 213147.000090/2010-51 – oferta do
Curso Técnico em Química do Campus Aracruz; Processo nº
23147.000091/2010-11 – oferta do Curso Técnico em Edificações do Campus
Nova Venécia; Processo nº 23147.000092/2010-49 – oferta do Curso Técnico em
Mecânica do Campus Aracruz;  Processo nº 23147.000093/2010-93 – oferta do
Curso Técnico em Automação Industrial do Campus Linhares; Processo nº
23147.000094/2010-38 – oferta do Curso Técnico em Mineração do Campus
Nova Venécia; Processo nº 23147.000095/2010-81 – oferta do Curso Técnico em
Administração do Campus Linhares. O professor apresenta explicações sobre
cada curso e fala sobre os trâmites pelos quais todos os processos já passaram
antes de chegar ao Conselho Superior para apreciação. O Presidente menciona
que se trata de uma formalização de cursos que já estão em andamento, é nosso
entendimento que têm de receber autorização do Conselho Superior, como os
demais cursos da instituição. Para abrir o item 12, o Presidente cita que vamos
entrar agora em um período de definições politicas que terão impacto na nossa
instituição, tanto em nível federal quanto estadual; em nível federal é possível que
o ministro da educação permaneça o mesmo, o que nos dará certa estabilidade. A
maior preocupação é com relação aos campi em expansão. Com relação ao
governo estadual o Instituto certamente será convidado a colaborar,
principalmente nas áreas de educação e ciência e tecnologia. Temos uma relação
muito boa com a bancada federal e consideramos muito importante essa
aproximação. A conselheira Cibele parabeniza o Reitor pela nova estrutura da
Reitoria e pela vontade de todos em colaborar; parabeniza também os
conselheiros pelo bom andamento dos trabalhos do Conselho Superior. O
Presidente agradece e diz que realmente os conselheiros têm trabalhado muito
pela Instituição e os parabeniza pelo esforço e dedicação. Para encerrar, o
Presidente menciona que esta atual sede da Reitoria é um espaço provisório,
portanto continuamos em busca de um terreno definitivo para a Reitoria. Nada
mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião. Eu, Maria do Carmo Conopca,
secretária, lavrei a presente ata, que será submetida à aprovação de todos os
conselheiros presentes.


