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Aos dezessete dias do mês de fevereiro de dois  mil  e  dezesseis,  às 10 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,
Diretor de Administração e Planejamento, Marcos Roberto da Silva, Diretor 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,
representante dos Técnicos Administrativos, Ludmila Pereira Rocha, representante Docente, a
Srª Lidiane Picoli  Lima, representantes dos alunos, Lesley Liz Martins Lisboa de Oliveira. A
reunião foi aberta pelo Presidente do Conselho,  Sr.  André dos Santos Sampaio que iniciou
cumprimentando os membros e incentivando a continuidade do bom trabalho da equipe no ano
anterior.  Pauta 1:  Politica de Assistência Estudantil – Com a palavra o Sr. André Teixeira
solicitou a aprovação de mudanças no edital de seleção de alunos da Politica de Assistência
Estudantil  do  Ifes  campus  Montanha  para  maior  controle  social  e  melhor  utilização  dos
recursos de acordo com o desempenho do aluno. A Diretora de Ensino, Srª Cláudia Cunha
Monte Oliveira,  manifestou preocupação com o valor total  do auxílio  disponível  para o ano
letivo de 2016. Foram apresentadas 02 (duas) propostas de alteração no edital de seleção: 1ª –
50% aproveitamento geral. 2ª: Com 02 (duas) reprovações o auxílio será cortado. Em resposta,
os membros sugeriram, por maioria de votos que, em vez de excluir o aluno da possibilidade
de receber o auxílio estudantil, as duas propostas fossem aprovadas, mas com a ressalva de
que a avaliação da situação do aluno se dê por peso, definindo assim “prioridades”. Ainda a
exclusão do aluno seria avaliado pelo Conselho de Ética Discente do campus. Aprovado por
unanimidade. Pauta 2: Informes – O Diretor-Geral do campus, Sr. André Sampaio, anunciou
uma reunião com os Prefeitos de Ponto Belo e Mucurici,  a fim de mitigar os problemas de
transporte dos alunos desses municípios, através da celebração de um convênio de repasse de
verbas. O Prof. Waylson pediu para incentivar professores e alunos do campus a participarem
dos editais PIBIC, que implicam em bolsas para os alunos e amenizam a falta de atendimento
de auxílio financeiro para alguns. A aluna Lesley Lisboa pediu a palavra para informar sobre a
formatura da turma do 3º ano. Informou que os alunos possuem um total de R$9.000.00, mas
que  precisam  de  pouco  mais  de  R$20.000.00.  Solicitou  ainda  autorização  para:  Vender
produtos alimentícios na escola. (Não aprovado). Promover jogos. (Não aprovado). Foi ainda
sugerido pelos membros do Conselho atividades para arrecadação de recursos e foi ofertado
por parte da Direção da escola, apoio para amenizar os custos, com por exemplo, auxílio na
obtenção de espaço para a ocasião. Ficou definido ainda que a Comissão de Formatura do
campus será definida pela Núcleo de Arte e Cultura e que o professor Lúcio Marques Peçanha
será o representante do CIEE do campus. 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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