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Aos dezoito dias do mês de abril 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
Pesquisa,  Pós-gradação  e  Extensão,  Sr.  Waylson  Zancanella  Quartezani,  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, Coordenador do Curso Técnico em Agropecuária,
Sr. Ademir Juvêncio, Coordenador do Curso Técnico em Administração, Srª Priscilla Mendes
Arruda. A reunião foi aberta pelo Presidente do Conselho, Sr. André dos Santos Sampaio, que
informou das ausências justificadas dos servidores: Diretor de Ensino, Cláudia Cunha Monte de
Oliveira e da representante dos docentes, Srª Lidiane Picolli  Lima.  Pauta 1:  Leitura da ata
anterior  – Foi  solicitado  a  aprovação  da  ata  do  dia  22.02.2017,  sendo  que  a  mesma foi
enviada anteriormente aos conselheiros para apreciação.  Pauta 2: Aprovação da proposta
do Núcleo Incubado do campus Montanha – O Diretor-Geral do campus, Sr. André Sampaio,
convidou o sr. Isaac Gezer, professor de Administração, para apresentar a proposta de criação
do Núcleo Incubador do Ifes campus Montanha. Com a palavra, o professor Isaac frisou que é
uma oportunidade para o campus alinhar ainda mais as parcerias com a comunidade externa e
informou ainda que já encontra-se em andamento o projeto de certificação da carne de sol, um
símbolo da cidade e que pode atrair o turismo local. A ideia é já incubar este projeto no Núcleo
que será formado no campus. O professor ressaltou que a fase inicial envolve o conhecimento
da  comunidade  interna  e  externa  sobre  o  que  é  um  núcleo  incubador  e  como  ele  pode
potencializar o desenvolvimento local, incentivando o empreendedorismo e os projetos sociais.
Foi  apresentado  uma  minuta  de  regimento  que  detalha  as  regras  da  incubadora  e  sua
formação.  O  Diretor-Geral  e  Presidente  do  Conselho  solicitou  então  a  manifestação  dos
membros.  Aprovado  por  todos.  Pauta  3:  Eleições  para  o  Conselho  de  Gestão do  Ifes
campus  Montanha –  Foi  apresentado  uma  minuta  de  edital  regulamentando  o  processo
eleitoral para escolha de membros representantes no Conselho de Gestão do Campus. O Sr.
Geovani Alipio Nascimento Silva, informou do cronograma das eleições e do seu formato. Foi
solicitado a inclusão de regra, para que os alunos que estejam no último ano de curso no
campus, não possam inscrever-se no processo, considerando que o mandato é de 02 (dois)
anos.  Aprovado  por  todos. Pauta  4:  Informes.  O servidor  André  Teixeira  apresentou  um
panorama sobre a politica de assistência estudantil do campus Montanha e mostrou o que tem
sido feito para atender o maior número de alunos possíveis. Relatou ainda sobre a eficiência do
processo de seleção dos auxílios, demonstrando que dos 190 alunos que solicitaram o auxílio-
alimentação, 112 conseguiram ser credenciados. O servidor André Teixeira informou ainda que
haverão 08 bolsas de monitoria e mais alguns alunos beneficiados com auxílio-transporte. 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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