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No dia oito de fevereiro de dois mil e dez, às quatorze horas, no Campus
Cariacica, reuniu-se o Conselho Superior do Ifes, sob a presidência do Reitor Pro
Tempore Denio Rebello Arantes , com a presença dos seguintes membros: do
Colégio de Dirigentes os senhores Ademar Manoel Stange, Luiz Marcari Junior
e Rubens Marques , titulares, e o senhor Roberto Pereira Santos , suplente; do
Corpo Discente os senhores Fabrício Litke Vimercati, Luís Fernando
Gonçalves Silva, Reynan Giacomin Borlini  e Thayssa Vasconcellos Guide ,
titulares; do Corpo Docente os senhores Felipe Pereira Gonçalves, João Batista
Pavesi Simão e João Paulo Barbosa , titulares, e o senhor André Assis Pires ,
suplente; do Corpo Técnico-Administrativo os senhores Norma Pignaton Recla
Lima, Sival Roque Torezani,  Marcos Antônio de Almeida Pires e Yuri Blanco
e Silva , titulares.  Os conselheiros Mauro Silva Piazzarollo e José Maria de Souza
justificaram sua ausência. Participou como convidada para a secretaria da reunião
a professora Edna dos Reis. O reitor agradece a todos pela presença e faz
menção de que esta é a quarta reunião do conselho. Para iniciar a reunião o
Reitor dá posse ao conselheiro suplente André Assis Pires, do Campus Itapina.
Continua com alguns informes  antes de iniciar a pauta do dia. Informa a respeito
da provável mudança da Reitoria para um espaço próximo ao Supermercado
Carone na Avenida Rio Branco, Santa Lúcia, Vitória. Cita ainda a pressão que
está ocorrendo em Brasília para liberação de mais vagas para realização de
concurso, lembrando que consequentemente será necessária a liberação de
cargos e funções. Relata que recebemos hoje uma delegação alemã que propôs
intercâmbio de inovação tecnológica entre nossos professores e alunos. Essa
delegação demonstrou interesse nas áreas de tecnologia ambiental, eletrotécnica,
automação e controle. Recebemos também a visita da Vale para reedição da Pós-
Graduação em Engenharia Ferroviária e proposta de curso na área de
Pelotização. Há ainda a possibilidade de intercâmbio com uma Instituição em
Cingapura. O Diretor-Geral do Campus Santa Teresa, Luis Marcari, alertou sobre
o intercâmbio com Portugal com uma Instituição de Trás-os-Montes, região do alto
D'ouro. O reitor continua os informes relatando a inauguração de 78 campi de
Institutos Federais em cerimônia realizada em Brasília no dia primeiro de
fevereiro. O campus Cariacica foi um dos campi inaugurados e a aluna Bianca,
que está no 5º período do curso Técnico Integrado em Transporte Ferroviário,
representou todos os estudantes da Rede Federal de Educação Profissional e
Tecnológica. Em seu discurso, narrou a trajetória da educação profissional compa



rando-a a um trem em percurso e as escolas e alunos aos vagões e passageiros.
A aluna destacou também em seu discurso a importância da expansão dos cursos
profissionalizantes para os jovens, que sofrem cada vez mais a pressão das
exigências do mercado de trabalho. Em seguida, o Reitor inicia os trabalhos com
a primeira pauta do dia – proposta de resolução para contratação de
professores visitantes. O professor Roberto explana que esta proposta é fruto
de um trabalho de dois anos com o objetivo de normatizar a contratação de
professores visitantes na forma de professor visitante para interagir nos campi,
principalmente para fomentar pesquisa. O professor Rubens Marques pergunta
como será a forma de pagamento, se por meio de folha ou custeio; julga-se que
seja folha de pagamento, mas ainda não há certeza. O professor Felipe
Gonçalves apresenta a preocupação com o perfil pedagógico, mas o professor
Roberto diz que a demanda do professor visitante é o perfil de pesquisa e
extensão, pois essa é uma carência do nosso Instituto. O diretor Luis Marcari faz
a diferenciação entre professor substituto e professor visitante. O Diretor do
Campus Serra, professor Ademar Stange, cita a importância da contratação de
professor visitante para a pesquisa nos campi. O aluno Fabrício, do Campus
Colatina, demonstra dúvida com relação ao quantitativo de vagas para professor
visitante, efetivo ou substituto. O professor Roberto, diretor do Campus Vila Velha,
esclarece, a esse respeito, que deve ser feito um planejamento. Marcos, do
Campus Itapina, faz referência ao Artigo 14 da proposta de Resolução, a qual
aponta a necessidade de separar o processo seletivo que refere-se a professores
de nacionalidade brasileira e do processo seletivo para professores de
nacionalidade estrangeira. André, também do Campus Itapina, cita a necessidade
de se esclarecer, na resolução, qual será a forma de apresentar o projeto de
extensão e o projeto de ensino. O professor Roberto volta a enfatizar que se está
buscando o perfil de professor que contribua com a inovação tecnológica, então,
entendeu-se que as atividades de extensão seriam contempladas também. No
Artigo 18 (dezoito) devem ser verificados os aspectos legais. André menciona
também o Artigo 9º (nono) sobre o tempo da produção de pesquisa como fator
avaliativo do candidato dos últimos cinco anos, preferencialmente. Além disso, há
também o Artigo 2º (segundo) – perfil do professor a ser contratado. O professor
Marcos pergunta sobre a base legal e o professor Roberto cita que está na
proposta. Pavesi, do Campus de Alegre, no Artigo 19 (dezenove) explica que não
há mistura de perfis no caso de vacância, ou seja, a quem contratar. Após o
esclarecimento dessas questões a resolução é aprovada com a separação
proposta no Artigo 14 (quatorze). A segunda questão da pauta do dia é sobre a
alteração na resolução que trata da progressão dos servidores técnico-
administrativos.  O Artigo 2º trata da possibilidade de aceitação de certificados
com validade provisória, a qual não estava prevista para os servidores técnico-
administrativos, porém prevista para os docentes. O reitor esclarece que
considera necessário tratar todos os servidores da mesma forma. Chega-se à
conclusão de que se deve revisar a redação da proposta de resolução que dispõe
sobre aceitação de documentos provisórios, concessão de incentivo à qualificação
e concessão de progressão por capacitação no âmbito do Instituto Federal do
Espírito Santo. Decide-se que os servidores técnico-administrativos membros do
Conselho Superior, os senhores Marcos, Yuri, Norma e Sival, leiam e analisem a
presente resolução, sob a coordenação do senhor Marcos Antônio, para
elaboração dos ajustes necessários e reapresentação da proposta ao Conselho.
A terceira pauta do dia é a proposta de alteração do prazo final para
revalidação de títulos obtidos por servidores do Ifes no mestrado realizado em
parceria com o Instituto Superior Pedagógico para la Educación Técnica y
Profesional Hector A. Pineda Zaldivar – ISPETP, de Cuba. O Reitor sugere um no



vo artigo nas disposições transitórias estendendo o prazo para revalidação na
Resolução CD nº 19/2008, de 15/09/2008, para aceitação de títulos estrangeiros.
Após discussão, o professor Roberto sugere que a data final de apresentação de
documentos seja até trinta e um (31) de dezembro de dois mil e onze (2011), o
que foi acatado por todos. E por último, retomou-se a discussão da proposta do
Regimento Interno do Conselho Superior.  Durante a exposição feita pelo
professor Pavesi percebeu-se a necessidade de acertos nos Artigo dois (2), nos
incisos 1 a 8; no Artigo quinto (5º) foi alterada a redação; no Artigo sétimo (7º)
alterou-se a redação dos incisos II e V; no Artigo onze (11) houve a correção no
caput do artigo e na letra “e”; no artigo doze (12) houve alteração do caput do
artigo. Continuar-se-á a discussão do Regimento na próxima reunião. Para
finalizar, foi discutida e aprovada a necessidade de formalizar processo de auxílio
financeiro para viabilizar a presença dos alunos representantes do Corpo Discente
no Conselho Superior, de forma a cobrir os gastos com deslocamento, passagens
e alimentação, no valor equivalente a 80% (oitenta por cento) do valor de diária
devida aos servidores para deslocamento dentro do Estado. O aluno Luís
Fernando, do Campus Alegre, sugere também a formalização da informação do
calendário de reuniões aos Diretores-Gerais dos campi para evitar problemas
didáticos. O professor Roberto sugere a confecção de folders para divulgação do
organograma institucional. Assim, deu-se por encerrada a reunião e eu, Edna dos
Reis, lavrei a presente Ata que vai assinada por mim e pelos demais presentes.
Cariacica, oito de fevereiro de dois mil e dez.


