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No dia dezesseis de novembro de dois mil e nove, às quinze horas, no
Gabinete da Reitoria, reuniu-se o Conselho Superior do Ifes para sua reunião
de instalação, conduzida pelo Presidente do Conselho, o Reitor Pro Tempore
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 os
senhores Fabrício Litke Vimercati, Luís Fernando Gonçalves S ilva, Reynan
Giacomin Borlini  e Thayssa Vasconcellos Guide , titulares; do Corpo
Docente os senhores Felipe Pereira Gonçalves, João Batista Pavesi Simão ,
João Paulo Barbosa  e José Maria de Souza , titulares; do Corpo Técnico-
Administrativo os senhores Norma Pignaton Recla Lima, Sival Roque
Torezani, Yuri  Blanco e Silva , titulares, e o senhor Joel Rogério , suplente. O
senhor Marcos Antônio de Almeida Pires, titular do Corpo Técnico-
Administrativo, justificou sua ausência. O Presidente cumprimenta a todos,
agradece pela presença e apresenta a proposta de pauta, com os itens: 1)
posse dos conselheiros; 2) apresentação da proposta  de Regimento
Interno Provisório; 3) apreciação de Atos Ad Refere ndum para
homologação; 4) informes gerais.  A pauta é aprovada. Em suas palavras
iniciais, o Presidente disserta sobre a Instituição e fala a respeito dos trabalhos
a serem executados pelo Conselho Superior; explica ainda os procedimentos
para escolha e nomeação dos membros do Conselho Superior representantes
das entidades externas. Prosseguindo, ressalta que este Conselho é
completamente diferente do antigo Conselho Diretor do Cefetes, pois reflete a
realidade desta nova Instituição que é o Instituto Federal do Espírito Santo.
Para iniciar o item 1  a Secretária lê o termo de posse do senhor Rubens
Marques e cita nominalmente os demais membros a serem empossados, que
são todos os presentes nesta primeira reunião. Para introduzir o item 2 o
Presidente lê o Art. 9º do Estatuto do Ifes, que define as competências do
Conselho Superior; de posse de cópia do Estatuto, os conselheiros
acompanham a leitura; Denio frisa que o Conselho Superior é o órgão máximo
da Instituição, o único com caráter consultivo e deliberativo, sendo as demais
instâncias apenas consultivas. Passa-se à proposta do Regimento Provisório; o
Presidente explica que foi feita basicamente uma adaptação do antigo
Regimento Interno do Conselho Diretor do Cefetes, adaptando-o ao novo
Estatuto e à Lei 11.892/2008, que criou os Institutos Federais. Todos os artigos
são lidos e discutidos, sendo feitas algumas correções. Foi acatada a sugestão
de as reuniões ocorram às segundas-feiras, não mais às quintas-feiras. Findos
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os esclarecimentos e a leitura, fica aprovado o Regimento Provisório. O
Presidente sugere que seja montada uma comissão com um representante de
cada segmento para analisar a proposta e apresenuma nova versão do
documento até a próxima reunião; a sugestão é aceita, sendo a comissão
formada pelos senhores Sival Roque Torezani, Felipe Pereira Gonçalves,
Fabrício Litke Vimercati e Luiz Marcari Júnior. Para dar início ao item 3 , o
Presidente apresenta os 16 Atos Ad Referendum emitidos em 2009, no
interstício em que não havia o Conselho Superior instalado no Ifes; explica
outrossim que todos os atos deverão ser apreciados no Conselho para
homologação. Assim, são analisados e homologados os atos 01/2009, de
23/03/2009 – oferta de Mestrado na área de Saneamento e Meio Ambiente; 01-
A/2009, de 09/04/2009 – oferta do curso de Engenharia de Minas do Campus
Cachoeiro; 02/2009, de 15/05/2009 – alteração da Resolução CD nº 31/2008;
04/2009, de 23/06/2009 – utilização de nota do Enem no Processo Seletivo
1/2010; 05/2009, de 29/06/2009 – oferta do Curso de Engenharia Mecânica do
Campus São Mateus; 06/2009, de 25/06/2009 – oferta do Curso de Auxiliar
Administrativo na modalidade Proeja-Fic do Campus Cariacica; 07/2009, de
03/07/2009 – alteração na oferta do Curso de Engenharia de Produção do
Campus Cariacica; 07-A/2009, de 14/08/2009 – homologação do Processo
Seletivo 1/2010; 09/2009, de 20/08/2009 - oferta de Proeja-Fic em Auxiliar
Administrativo integrado ao Eja no Campus Cariacica; 10/2009, de 24/08/2009
– aprova o Estatuto do Ifes; 14/2009, de 04/11/2009 – fixa normas para eleição
das comissões eleitorais dos campi de Alegre, Cachoeiro, Colatina, Serra e
Vitória. Os demais Atos Ad Referendum serão apreciados nas reuniões
posteriores. Sobre o Ato 14/2009, o Presidente faz uma explanação citando a
questão dos prazos legais para a realização das eleições; justifica que abriu o
processo de eleição das Comissões Eleitorais mas que só o Conselho Superior
pode abrir o processo de eleição para os Diretores-Gerais. Cita que dentre os
membros das Comissões Eleitorais dos cinco campi foram eleitos os nove que
formam o Comitê Eleitoral Central; esse Comitê apresentou ao Reitor uma
proposta de calendário eleitoral, com os seguintes prazos: entre os dias 18 e
20/11/2009, inscrição dos candidatos; dia 23/11/2009, recursos; dia
24/11/2009, homologação das inscrições; entre 25/11/2009 e 01/12/2009,
campanhas, com pelo menos um debate; dia 03/12/2009, eleição, ds 8h às
21h; dia 04/12/2009, até as 12h, divulgação dos resultados; dia 04/12/2009, até
as 16h, apresentação de recursos. Os conselheiros fazem diversas
considerações a respeito do calendário apresentado; Denio expõe que os
campi de Alegre, Colatina e Cachoeiro já se manifestaram favoráveis à eleição
ainda este ano; Ademar Stange informa que fará uma reunião no Campus
Serra para ter essa definição, mas acredita que também nesse Campus a
decisão será pela eleição agora. O Presidente solicita aos conselheiros Felipe
e Norma que se manifestem a respeito do Campus Vitória; ambos apresentam
a opinião de que a comunidade desse Campus prefere que a eleição seja
realizada no próximo ano, para que haja mais tempo para as articulações
políticas e demais atividades inerentes ao período eleitoral. O professor Pavesi
alega que a eleição no campus de Alegre ainda este ano permite o início das
atividades em 2010 com toda a visão do novo diretor-geral e de sua equipe,
como ocorreu em outras ocasiões, questionando se isso também seria
adequado ao campus de Vitória; os conselheiros Thayssa e Fabrício também
defendem que a eleição em Vitória ocorra este ano, porque os alunos que já
estão há um ano na instituição têm muito mais condição de conhecer os candi-
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datos que os alunos ingressantes; Luiz Marcari é da mesma opinião. O
conselheiro José Maria propõe que a eleição se realize nos quatro campi este
ano e no Campus Vitória em 2010. O Presidente considera que Vitória é um
campus diferente dos demais porque tem quase 500 servidores e quase 4 mil
alunos; é muito maior que todos os outros e isso tem de ser levado em
consideração. O conselheiro Joel Rogério opina que, se não houver grandes
problemas, a eleição em Vitória deve ser feita no início do próximo ano. Como
não há consenso entre os conselheiros, o Presidente coloca o assunto em
votação, sendo apurados 7 votos a favor de que a eleição no Campus Vitória
ocorra em 2009 e 9 votos a favor de ocorra em 2010. Os conselheiros decidem,
por unanimidade, que as eleições deverão, a princípio, ocorrer no mês de
fevereiro, com a votação na última semana desse mês. Abrindo o item 4 , o
Presidente informa que será preciso formar um grupo de trabalho para fazer a
revisão e atualização de todas as resoluções que estão em vigor emitidas pelo
Conselho Superior da Etfes e pelo Conselho Diretor do Cefetes; é um trabalho
muito grande mas que tem de ser feito gradativamente. A seguir, agradece pela
participação de todos e marca a próxima reunião para o dia 7 de dezembro de
2009. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerra a reunião. Eu, Maria
do Carmo Conopca, Secretária, lavrei a presente ata, que após aprovação será
firmada por todos os presentes. Vitória, dezesseis de novembro de dois mil e
nove.
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