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Aos  dezesseis  dias  do  mês  de  junho  de  dois  mil  e  dezesseis,  às  17  horas,  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,  Diretora  de  Ensino,  Cláudia  Cunha  Monte  de  Oliveira,  o  Diretor  de  Pesquisa,
Extensão  e  Pós-graduação,  Sr.  Waylson  Zancanella  Quartezani,  e  também  os  membros
representantes:  Coordenador  de  Assistência  ao  Educando,  André  Teixeira  Oliveira,
Coordenador do Curso Técnico em Administração, a Srª Priscilla Mendes Arruda, Coordenador
Geral  de  Gestão  de  Pessoas,  Alcione  de  Souza,  Coordenador  do  Curso  Técnico  em
Agropecuária,  Veridiana  Basoni  Silva,  representante  dos  Técnicos  Administrativos,  Ludmila
Pereira Rocha, representante Docente, a Srª Lidiane Picoli Lima, representantes dos alunos,
Igor Henrique de Jesus Moraes,  servidor  convidado,  Thiago Zanotti  Pancieri.  A reunião foi
aberta  pelo  Presidente  do  Conselho,  Sr.  André  dos  Santos  Sampaio  que  iniciou
cumprimentando  os  membros.  A  reunião  começou  pelo  ponto  de  pauta  8,  devido  os
compromissos do servidor convidado, Thiago Zanotti Pancieiri. Pauta 8 – Criação do NAC: O
convidado fez uma breve apresentação do NAC – Núcleo de Arte e Cultura e informou sobre os
procedimentos de implantação do mesmo no campus Montanha. Frisou ainda que o papel do
NAC não é o de desenvolver eventos no campus e sim a criação e manutenção de politicas
que incentivem a arte e cultura no Ifes. O prof. Waylson, com a palavra, solicitou que fosse
traçado  medidas  de  divulgação  e  que  as  comissões  de  eventos  contemplem  sempre  a
participação de membros do Núcleo. O Presidente do Conselho, solicitou que o servidor Thiago
enviasse por e-mail aos conselheiros o regulamento que do NAC para apreciação e aprovação.
Pauta 1 – Leitura e aprovação da Ata anterior (reunião de 17.02.2016):  Após a leitura da
ata,  a  mesma  foi  aprovada  e  assinada  pelos  presentes.  Pauta  2  –  Mobilização  para
conscientização da coleta seletiva de lixo no Ifes campus Montanha: Alinhamentos com
Secretaria  de  Meio  Ambiente  de  Montanha  (Márcia  UTC)  e  professores  disciplina  de
SMS):  O  prof.  Waylson  transmitiu  uma  demanda  da  Secretaria  de  Meio  Ambiente  de
Montanha,  sobre um trabalho de conscientização dos alunos para melhor coleta de lixo no
município.  A prof.  Cláudia  sugeriu  ainda a extensão dos trabalhos para todos os alunos e
servidores, citando o que ocorre na dispersão de lixo na cozinha do campus, por exemplo; O
Sr. Waylson pediu que fosse aberto espaço para visita de representantes da Sec. de Meio
Ambiente  aos alunos  para  palestras.  A Prof.  Priscilla  sugeriu  um stand com mostras para
apresentação no JACITEC, que tem como tema em 2016, Alimentos.  Foi proposto ainda a
criação de folders e de campanhas digitais à Comunicação Social do campus. Em conclusão,
foi decidido que todas as propostas serão encaminhadas à Prof.  Talita,  que coordenará os
trabalhos. Aprovado por todos.  Pauta 3 – Mobilização dos alunos para as formaturas:  Foi
apresentado pela Prof. Cláudia um panorama das solicitações das turmas em relação à venda
de produtos no campus para arrecadação de dinheiro para as formaturas. Alguns membros
expressaram preocupação com a falta de organização, e com a inclusão do nome da escola
em eventos e atividades. O prof. Waylson afirmou que a dedicação dos alunos à formatura tem
atrapalhado  o  desempenho  escolar  dos  mesmos.  Foi  proposto  pelo  Presidente,  que  seja
designado um ou dois professores como ‘padrinhos’ das turmas de formatura, a fim de orientar
os  alunos  quanto  as  atividades.  O  André  Sampaio,  informou  ainda  que  a  licitação  de
concessão da cantina ocorrerá em 10/07/2016 e que após inicio da empresa vencedora, não
poderá  ser  comercializado  alimentos  no  campus,  por  parte  de  alunos  e  servidores.  Foi
solicitado à Diretora de Ensino que marque uma reunião com os pais dos alunos para informar
sobre os novos procedimentos de alimentação e saída de alunos, após a cantina/restaurante
entrar em funcionamento. Aprovado por todos. Pauta 4 – Mudança no Regimento quanto a
composição  dos  integrantes  no  conselho  (garantir  a  participação  de  um  aluno  da



agropecuária):  Foi proposto que seja alterado o formato de eleição para representantes dos
alunos no conselho de gestão, de forma a contemplar obrigatoriamente, um aluno de cada
curso.  Foi  encaminhado  que nos editais  de seleção  haverá  a obrigatoriedade proposta  na
formação das chapas. Aprovado por todos.  Pauta 5 – Padronizar a maneira de seleção de
alunos para as comissões do Campus. Pauta 6 – Aumentar a participação do grêmio
estudantil  nos  eventos:  Foi  solicitado  pela  Diretoria  de  Ensino,  que  seja  feito  um
melhoramento de seleção de alunos para participação nas comissões do campus, de forma a
aumentar  a  participação.  Foi  sugerido  que  o  Grêmio  Estudantil  do  campus  fizesse  as
sugestões de alunos. A proposta foi recusada. Foi sugerido que cada docente faça a seleção,
mas  que  amplie  sempre a  participação  e  evite  repetição.  Aprovado  por  todos. Pauta  7  –
Criação de Comitê de Apoio a pesquisa: O prof. Waylson apresentou um panorama sobre o
andamento dos projetos de pesquisa do campus e expôs a ideia da criação de um Comitê de
Pesquisa,  para aprimorar  os trabalhos de aprovação e acompanhamento dos projetos.  Foi
sugerido  que  o  prof.  Waylson  encaminhe  por  e-mail  uma  proposta  de  regimento  para
apreciação do Conselho.  Pauta 9 – Informes:  Foi apresentado o andamento das obras do
bloco didático do campus e solicitado a compreensão dos professores em relação ao barulho e
demais transtornos causados pela obra. Foi informado pelo André que a obra está em estágio
final e há a necessidade de intensificação dos trabalhos. O Presidente ainda apresentou um
breve histórico sobre a criação do Centro de Referência de Pedro Canário, que será vinculado
ao campus Montanha. Esta reunião foi secretariada pelo Sr. Geovani Alipio Nascimento Silva, à
qual  lavra  esta  ata  e  em  concordância  com  o  que  está  nela  escrito  aprovam  com  suas
respectivas assinaturas os presentes.
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