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Aos vinte e quatro dias do mês de Maio de dois mil e dezessete, às 13 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 Ensino, Cláudia Cunha Monte de Oliveira, 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  do  Curso
Técnico em Agropecuária, Sr. Ademir Juvêncio  da Silva, Coordenador do Curso Técnico em
Administração e o Sr. Iuri Campos de Souza. A reunião foi aberta pelo Presidente do Conselho,
Sr.  André  dos  Santos  Sampaio,  que  informou  das  ausências  justificadas  dos  servidores:
Coordenador Geral de Gestão de Pessoas, Srª Alcione de Souza e do Diretor de Administração
e Planejamento, Marcos Roberto da Silva. Pauta 1: Leitura da ata anterior – Foi solicitado a
aprovação  da  ata  do  dia  18.04.2017,  sendo  que  a  mesma foi  enviada  anteriormente  aos
conselheiros  para  apreciação.  Aprovado  por  todos.  Pauta  2:  Apresentação  dos  novos
membros representantes –  O Diretor-Geral do campus, Sr.  André Sampaio, apresentou o
professor Franceso Suanno Neto, que foi aprovado no pleito eleitoral entre os docentes do
campus para representá-los no conselho de gestão em mandato de 02 (dois) anos. Aprovado
por todos. Pauta 3: Indicação de novos membros representantes no Conselho de Gestão
do Campus – O Diretor-Geral do campus, Sr. André Sampaio, explicou que como não houve
candidatos  dos  segmentos  Técnicos  Administrativos  e  Discentes  inscritos,  conforme
regulamento, os mesmos seriam indicados pelo Diretor-Geral. O Presidente solicitou então aos
membros  a  indicação  de  alunos  e  técnicos  para  comporem  o  Conselho  até  que  sejam
realizadas novas eleições. O Professor Ademir Juvêncio sugeriu os nomes dos alunos: Lucas
Antônio Galvão Lima (I6), Vitória Jéssica Fernandes dos Santos, (I8), João Victor Rodrigues
Rocha (I11), Jéssica Ferreira de Brito Silva (I13). O Sr. André Teixeira pediu a palavra para
adicionar  os nomes dos seguintes alunos:  Isabella  Ribeiro Botelho (I9),  Stephanie Cordeiro
Papes (I9), Carol Guimarães dos Santos (I4). Aberto para considerações e votação entre os
membros, foram selecionados como representantes dos discentes do campus Montanha no
Conselho de Gestão, os alunos: Isabela Ribeiro Botelho (I9) e Carol Guimarães dos Santos
(I4), como membros titulares, e João Victor Rodrigues Rocha (I11) e Lucas Antônio Galvão
Lima  (I6),  como  seus  respectivos  suplentes.  Como  representantes  dos  Técnicos
Administrativos, foi indicado o nome da servidora Josimere Felix de Oliveira Fernandes, como
membro titular e o nome do servidor Átila Nunes, como seu respectivo suplente. Considerando
ainda que o professor Iuri  campos de Souza é o novo Coordenador  do Curso Técnico em
Administração do campus e dessa forma, membro representante da coordenadoria, foi indicado
como suplente do servidor Francesco Suanno Neto, o docente Thierry Ramos Lopes. Aprovado
por  todos. Pauta  4:  Informes.  O  Presidente  do  Conselho  solicitou  a  palavra  para  dar
esclarecimentos aos membros quanto a saída do cargo de Coordenador do Curso Técnico em
Administração,  da  servidora  Priscilla  Mendes  Arruda.  André,  fez  um  relato  dos  fatos  que
culminaram na vacância  da Coordenadoria  de Administração.  Relatou  que já  houve vários
casos que foram tratados internamente pela coordenação geral de ensino e direção-geral de
ensino  para  redirecionar  situações  de  conflitos  entre  coordenadora  e  docentes.  Que  fez
movimentação de servidor da Coord. de ADM para AGRO sem nenhum problema. Que ao
fazer a realocação da servidora Lidiane a então coordenadora não aceitou e se manifestou
dizendo que se a servidora fosse realocada ela sairia da Coordenação. Que no dia, 03/05, a
então  coordenador  entregou  solicitação  de  dispensa  da  função  de  Coordenador  do  Curso
Técnico de Administração. Que foi aceito o pedido e tomada ações para realização de novas
eleições.  Que após estes fatos ocorridos,  não satisfeita com as ações, a servidora causou



indisposição com outros servidores e inclusive alunos, que gerou um clima desagradável para
todos. Professora Cláudia, acrescentou que ela sofre diretamente com fala da professora que a
culpa do estado emocional é dela. Que outras falas até mais pesadas foram ditas e em outros
momentos que a professora pediu desculpas pelo feitos. Professor Francesco, lembrou que em
casos onde não há mais condições para diálogos qualquer servidor poderá fazer motivação na
comissão de ética. Foi informado que foram adotadas outras atitudes para acompanhamento
profissional antes de ações como a comissão de ética. André disse que iria em todas as salas
de administração para poder apresentar o novo coordenador professor Iuri e conversar com as
turmas sobre esses desentendimentos. 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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