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Aos trinta e um dias do mês de agosto de dois mil e dezesseis, 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  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, representantes dos alunos, Lesley
Liz Martins Lisboa de Oliveira e Igor Henrique de Jesus Moraes. 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.  Pauta 1:  Leitura da ata
anterior – A ata da reunião do dia 14.06.2016 foi lida pela Srª Claudia da Cunha Monte Oliveira
e, com exceção do Regulamento do Núcleo de Arte e Cultura do campus, foi aprovado por
todos. O regulamento em questão será aprovado por e-mail.  Pauta 2:  Politica de aplicação
de recursos financeiros no campus Montanha –  O Diretor-Geral  do campus,  Sr.  André
Sampaio, anunciou os cortes que ocorreram no orçamento da rede federal. Foi solicitado 3,7
bilhões  para  a  rede  e,  desse  valor,  apenas  2,1  bilhões  foram  aprovados.  O  Diretor  de
Administração do campus, anunciou que algumas medidas e cortes serão necessários para
atender a diminuição do orçamento e que o foco deverá ser as visitas técnicas. Aprovado por
todos.  Pauta 3:  Indicação dos membros do Conselho de Ética Discente do campus –  O
Presidente do conselho, Sr. André Sampaio, anunciou a escolha por indicação de nomes para
comporem o conselho de ética discente, e informou que não será realizado as eleições, como
ocorre normalmente,  justificando que no início do próximo ano obrigatoriamente haverá um
pleito eleitoral para troca da comissão. A Srª Cláudia, sugeriu as alunas Joyce (I5) e Gisele(I7),
como representante dos alunos e, Gabriele Saude Viana, como representante dos TAE's, além
dos  professores  Francesco  Suanno  e  Euzileni  Mantoaneli,  como  representantes  docentes.
Aprovado  por  todos.  Pauta  4:  Funcionamento  dos  espaços  físicos  do  campus –  As
professoras Euzileni e Veridiana apresentaram uma solicitação para utilização do espaço físico
para  as  aulas  de  agroindústria  no  campus.  Outras  solicitações  foram  apresentadas  pelos
conselheiros.  Ficou  definido  que  todos  os  docentes  e  técnicos  que  tenham  alguma
necessidade de ajuste ou espaço físico, enviará para a Cláudia a demanda, para apresentação
na próxima reunião. Pauta 5: Revisão dos PPC's dos cursos  do campus –  A professora
Cláudia apresentou a necessidade de revisão dos ppc's dos cursos do campus Montanha para
adequação com os demais campi do Ifes. O Presidente do conselho apresentou um panorama
dos cursos e solicitou um estudo por parte das coordenadorias, à ser apresentado no conselho
de Gestão. Foi sugerido a montagem de uma comissão para revisão do PPC do Curso Técnico
em Agropecuária, com os seguintes nomes: Ademir Juvêncio, Waylson Zancanella,  Euzileni
Mantoaneli, Veridiana Basoni, Francesco Suanno, Thiago Boldrini e Thiago Pancieri. Aprovado
por todos. Pauta 6: Definição do representante do FIEC/CIEE (estágio) do campus –  Foi
sugerido o nome do servidor Felix Zanetti, que aceitou a sugestão. Aprovado por todos. Pauta
7:  Informes.  O Diretor  de  Administração,  Sr.  Marcos  Roberto  da  Silva,  informou sobre  a
condição do restaurante do campus e do processo licitatório. Indiciou ainda que o restaurante
que fornecerá os serviços será o JM, conhecido na cidade, e que os alunos não poderão sair
da escola para almoçar em casa, a não ser que, tenham autorização dos pais, ficando esse
intervalo fora da escola, sem cobertura do seguro escolar. 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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