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Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, às 15 horas e 30 minutos,
fizeram-se presentes na sala da Diretoria Geral do Ifes campus Montanha, os membros do
Conselho de Gestão. Registra-se a presença dos membros natos: Diretor-Geral,  André dos
Santos Sampaio, Diretor de Administração e Planejamento, Marcos Roberto da Silva, Diretor
de  Ensino,  Cláudia  Cunha  Monte  de  Oliveira,  e  também  os  membros  representantes:
Coordenador de Assistência ao Educando, André Teixeira Oliveira, Coordenador de Tecnologia
da Informação, Sr. Félix Luiz Zanetti, Coordenador Geral de Gestão de Pessoas, Srª Alcione de
Souza, representante dos docentes, Srª Lidiane Picolli Lima e Coordenador do Curso Técnico
em Agropecuária, Sr. Ademir Juvêncio. A reunião foi aberta pelo Presidente do Conselho, Sr.
André dos Santos Sampaio, que informou das ausências justificadas dos servidores: Ludmila
P. Rocha, Waylson Zancanella e Priscila M. Arruda.  Pauta 1:  Leitura da ata anterior – Foi
solicitado compreensão pela ausência da ata de reunião do dia 14.12.2016, devido o secretário
encontrar-se de férias.  Pauta 2: Eleições –  O Diretor-Geral do campus, Sr. André Sampaio,
informou que ocorrerá no campus 03 (três) eleições: a)  Eleição para Coordenador do Curso
Técnico em Administração:  O mandato do atual coordenador vencerá em maio/17 e desse
modo, será necessário realizar eleições. Foi sugerido uma comissão eleitoral, composta pelos
professores  do  Curso  de  Agropecuária:  Ademir  Juvêncio  da  Silva,  Euzileni  Mantoaneli  e
Francesco  Suanno  Neto.  Foi  sugerido  ainda  o  nome  do  aluno  Josué  Van  De  Mars  para
representar os alunos na comissão. O Diretor informou ainda, que os trabalhos se iniciarão em
06.03.2017, com a publicação da portaria da comissão.  b) Eleições para representantes no
Conselho  de  Gestão  do  Campus  Montanha:  Foi  informado  que  venceu  o  mandato  dos
representantes dos Técnicos Administrativos, dos Discentes e dos Docentes, sendo necessário
realizar novo pleito eleitoral para a composição no Conselho. A comissão sugerida foi: Alcione
de Souza, Cláudia Cunha Monte Oliveira e Geovani Alipio Nascimento Silva. Foi sugerido ainda
a inclusão do aluno Igor Henrique de Jesus Moraes, para representar os alunos na eleição. A
Direção ainda informou que a eleição deverá ocorrer em Março/2017 e terá 30 dias para sua
conclusão.  Com relação a  representatividade  de alunos de cada curso no Conselho,  ficou
decidido que os mesmos deverão escolher entre si a formação de sua chapa. Sugeriu-se ainda
que a Comissão eleitoral visite as salas de aula para orientar os alunos sobre o Conselho de
Gestão e o processo eleitoral.  c)  Eleições para Diretor-Geral/Reitor: O Diretor-Geral informou
que no  campus  Montanha  ainda  não  haverá  eleições  diretas  para  Diretor-Geral,  mas  que
ocorrerá as eleições para escolha do novo Reitor do Ifes. Será necessário a formação de uma
comissão para eleição da ‘Comissão Eleitoral Local’', que será vinculada à Comissão Central.
Foi sugerido para formação da comissão: Marcos Roberto da Silva, Lidiane Picoli  Lima e a
aluna Clarisse Machado Vieira. A comissão deve iniciar os trabalhos em 13.03.2017. Aprovado
por todos.  Pauta 3:  Escolha de nome para a Biblioteca do Ifes campus Montanha –  A
Diretora de Ensino, Srª Cláudia Cunha Monte Oliveira, sugeriu a criação de um concurso para
escolha  do  nome  da  Biblioteca  do  campus.  O  projeto  será  conduzido  pela  Bibliotecária
Jaqueline em parceria com a Professora Maria José. Aprovado por todos. Pauta 4: Relatório
Financeiro  2016 –  O Diretor  de  Administração  do campus,  Srº  Marcos  Roberto  da  Silva,
apresentou dados do relatório financeiro de 2016.  Informou que o campus recebeu menos
orçamento de custeio do que esperava, mas que conseguimos honrar todos os compromissos.
Informou  ainda  que  o  orçamento  de  assistência  foi  integralmente  cumprido,  inclusive  em
valores maiores do que era esperado para o campus. Foi ainda informado sobre a conclusão
da obra do bloco didático, que apesar dos cortes nas obras nacionais, conseguimos realizá-la
integralmente. O Diretor de Administração ainda salientou que o campus captou R$146.400.00
(cento e quarenta e seis mil e quatrocentos reais) para execução do Projeto da Carne de Sol.
Para 2017, o Sr º Marcos, informou que o campus necessita de 1,8 milhão de custeio, mas que



desses, apenas 1.2 milhões estão garantidos e que aguarda mudanças no cenário nacional
para que este valor possa atingir o necessário. Informou ainda que a proposta do campus para
o orçamento de assistência  estudantil  é  de R$361.000,  mas que apenas R$131.000 estão
garantidos. Foi informado ainda que o campus solicitou 5.5 milhões para investimentos, mas
que estes valores não são garantidos.  O Srº André Sampaio informou que o recurso para
realização de viagens, visitas técnicas e participação em jogos, neste caso, o recurso referente
ao transporte, será de R$40.000.00 (quarenta mil reais) em 2017. Destes, R$8.000 reservados
para visitas técnicas dos primeiros anos, R$11.000 para cada Coordenadoria de Curso, que
poderá programar suas viagens com os professores e ainda R$10.000 para participação em
eventos esportivos.  O Diretor-Geral  ainda informou que haverá uma divisão nas diárias do
campus e que cada Coordenadoria de Curso gerenciará o seu orçamento. Aprovado por todos.
Pauta 5: Informes.  O servidor Félix Zanetti informou que poderá ser criado uma Central de
Cópias para o bloco administrativo, com o objetivo de aumentar a eficiência nas impressões e
diminuir o custo das mesmas. O Sr. Félix também disse que iniciou o projeto de criação de um
canal  no  youtube  para  o  campus,  onde  semanalmente  será  respondido  questões  da
comunidade  interna  e  externa.  O  Diretor-Geral  informou  também  que  o  processo  de
autorização de registro do Curso Técnico em Agropecuária vai para a próxima plenária  do
CREA-ES e  que  a  tendência  é  que  seja  aprovado.  Esta  reunião  foi  secretariada  pelo  Sr.
Geovani Alipio Nascimento Silva, a qual lavra esta ata e em concordância com o que está nela
escrito aprovam com suas respectivas assinaturas os presentes.
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