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Aos vinte e oito dias do mês de Junho 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 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, Sr. Iuri Campos de Souza, membro representante dos docentes do campus, Sr.
Francesco  Suanno  Neto,  membro  suplente  representante  dos  Técnicos  Administrativos  do
campus,  Sr.  Átila  Nunes,  membros  representantes  dos  discentes  do  campus,  as  alunas
Isabella Ribeiro Botelho e Carol Guimarães. 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  25.05.2017,  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 os
novos membros do Conselho de Gestão do campus, as alunas Carol Guimarães e Isabella
Botelho  e  o  servidor  Átila  Nunes.  O  professor  Francesco  destacou  a  importância  da
participação  dos  alunos  nos  processos  de  tomada  de  decisão  do  campus  e  da
responsabilidade dos membros escolhidos em representarem os demais alunos do campus.
Pauta 3: Parceria com a Prefeitura Municipal de Montanha – O Diretor-Geral do campus, Sr.
André  Sampaio,  apresentou  o  ofício  PMM/Gabinete/143_2017,  enviado  pela  Prefeitura
Municipal  de  Montanha,  solicitando  participação  do  campus  na  elaboração  de  estudos,
pesquisas  e  projetos  que  atendam o Município  na coleta  seletiva  de resíduos  sólidos,  no
reaproveitamento de resíduos sólidos  de construção civil  e  no plano de manejo  municipal.
André explicou a capacidade que o campus tem em atender a Prefeitura e a oportunidade de
mostrar para a comunidade local diferenciadas formas de atendimento ao público por parte da
instituição. O Presidente solicitou a manifestação dos membros conselheiros quanto o pedido.
O Sr. Francesco lembrou de algumas politicas adotadas na cidade de Vitória-ES com relação
ao trânsito e solicitou um melhor estudo para compreender qual o sentimento dos Moradores
em relação a coleta seletiva e separação do lixo. O servidor Átila Nunes, seguido da professora
Cláudia da Cunha Monte, também reforçaram que o trabalho de conscientização precisa ser
melhor  qualificado  e  verificado  até  que  ponto  atende  os  diferentes  públicos  da  cidade.  A
Cláudia ressaltou que a cidade de Montanha é conhecida como cidade limpa e que a educação
é muito importante neste papel. Disse ainda que a cobrança tem que ser de todos. André ainda
ressaltou que a PMM bancará bolsas para realização dos projetos e/ou estudos relativos ao
tema e que deverão ser envolvidos outros campi da rede, que possam auxiliar os trabalhos. O
Diretor de Pesquisa, Sr. Waylson, lembrou que existe um programa de pesquisa no Ifes de
educação ambiental, e que podem contribuir para os trabalhos. Por fim, O professor Francesco
solicitou  que a  discussão  do  projeto  fosse enviada  à  reunião  de gestão  pedagógica,  para
melhor disseminação entre os professores e para que sejam escolhidos os componentes que
liderarão as atividades. André ainda pediu para que fosse tratado com prioridade o plano de
manejo da cidade. Aprovado por todos. Pauta 4: Informes. O Presidente do Conselho solicitou
a palavra para informar da visita do Diretor da Escola Família Agrícola de Montanha e dos
casos de sucesso que os mesmos têm tido com a autogestão dos alunos. Disse também que
propôs  uma  parceria  entre  a  Escola  Família  Agrícola  e  o  Campus  Montanha,  a  fim  de



fortalecerem  a  integração  de  alunos  e  servidores,  principalmente  nos  projetos  de  ensino,
pesquisa  e  extensão.  O  Presidente  do  Conselho  nomeou  os  servidores  André  Teixiera,
Francesco Suanno e Fabio Boscaglia, como responsáveis por essa parceria, que será iniciada
como projeto de extensão. Aprovado por todos. 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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