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Ministério da Educação 
Instituto Federal do Espírito Santo 

Campus de Alegre 

 ATA N.º 1-2020-CG 

Aos oito dias do mês de maio de dois mil e vinte, às treze horas, reuniu-se ordinariamente, na 
sala de webconferência da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), o Conselho de Gestão do 
Campus de Alegre do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), situado no distrito de Rive, na 
cidade de Alegre, Espírito Santo, sob a presidência da diretora-geral, Maria Valdete Santos 
Tannure, com a presença dos demais conselheiros: o diretor da Diretoria de Administração e 
Planejamento, Romulo Matos de Moraes; a diretora da Diretoria de Ensino, Jacyara Conceição 
Rosa Mardgan; o diretor da Diretoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão, Janio Gloria de 
Oliveira; o coordenador da Coordenadoria Geral de Administração, Orçamento e Finanças, José 
de Mello Sobreira Filho; a coordenadora da Coordenadoria Geral de Gestão de Pessoas, Angela 
Maria do Amaral Abreu Carvalho; o coordenador da Coordenadoria Geral de Gestão do Campo, 
Fabrício Albani Oliveira; a coordenadora da Coordenadoria Geral de Ensino, Deila da Silva Bareli 
de Moraes; a coordenadora da Coordenadoria Geral de Assistência à Comunidade, Ana Karina 
Loreley Montero Loreley Requieri; o coordenador do Curso Técnico em Agropecuária, Victor Dias 
Pirovani; o coordenador do Curso Técnico em Agroindústria, Alexandre Cristiano Santos Junior; o 
coordenador do Curso Técnico em Informática, Carlos Alexandre Siqueira da Silva; o 
coordenador do Curso Superior de Engenharia de Aquicultura, Pedro Pierro Mendonça; o 
substituto do coordenador do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas, Cleziel Franzoni da Costa; o coordenador do Curso Superior de Tecnologia em 
Cafeicultura, José Francisco Lopes; a coordenadora dos Cursos Superiores de 
Licenciatura/Bacharelado em Ciências Biológicas, Daiani Bernardo Pirovani; a coordenadora do 
Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Agroecologia e Sustentabilidade, Aparecida de Fátima 
Madella de Oliveira; o coordenador do Curso de Pós-Graduação Stricto Sensu - Mestrado 
Profissional em Agroecologia, Luciano Menini e a representante dos alunos dos cursos 
superiores Jacyelli Sgranci Angelos. A presidente Maria Valdete deu as boas- vindas, agradeceu a 
participação dos conselheiros na webconferência e, em seguida, deu início à pauta. Citou 
algumas medidas que foram executadas durante os quase dois meses de distanciamento social 
em decorrência da pandemia: melhorias na estrutura física danificada pela inundação que 
assolou o campus em janeiro do corrente ano; os terceirizados trabalharam continuamente nos 
reparos do refeitório, da biblioteca e da Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação; 
enchimento do tanque próximo à entrada principal do campus; recuperação do telhado, limpeza 
das paredes, pintura das portas e janelas dos quartos do Internato; drenagem; consertos no 
Laboratório de Biologia Vegetal e no Laboratório de Classificação e Degustação de Café; 
pavimentação na área de acesso ao refeitório; extração das árvores espécie Fícus cujas raízes 
estavam deteriorando o encanamento da biblioteca e do ginásio e o plantio de árvores no 
estacionamento da biblioteca. Disse que o contrato da empresa responsável pelos terceirizados 
que atuavam no refeitório do campus foi encerrado no último dia trinta de abril. Outra empresa 
foi contratada para prestação de serviços terceirizados, porém, em razão da suspensão das aulas 
presenciais, os terceirizados que executavam atividades laborais no refeitório e atuavam no 
atendimento direto ao aluno não serão, por ora, recontratados.  Eles cumpriram o aviso prévio 
e ficarão em casa. Tão logo seja restabelecida a normalidade do funcionamento, essas pessoas 
serão readmitidas. No momento, eles usufruirão do seguro-desemprego. A presidente Maria 
Valdete salientou que, de acordo com a legislação que orienta quanto às medidas de proteção 



2  

para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 
do coronavírus (covid-19), os servidores e terceirizados com idade igual ou superior a sessenta 
anos estão afastados das atividades laborais. O conselheiro Fabrício lembrou que os servidores e 
terceirizados integrantes do grupo de risco (imunodeficiências, doenças crônicas ou graves e 
gestantes) também estão afastados do trabalho. A presidente Maria Valdete afirmou que alguns 
terceirizados foram mantidos para garantir a manutenção da limpeza dos setores, visto que 
alguns poucos servidores estão trabalhando em regime de revezamento e presencialmente. 
Frisou que, em virtude do aniversário dos sessenta e sete anos do Campus de Alegre celebrado 
no dia sete de maio, foi solicitado aos coordenadores de curso que enviassem fotos de 
atividades realizadas com os alunos para a elaboração de material comemorativo que seria 
exibido nas redes sociais e no sítio institucional da instituição. Logo em seguida, passou a palavra 
para a conselheira Jacyara. A conselheira Jacyara falou acerca das várias webconferências 
realizadas desde a suspensão das atividades presenciais, iniciada em dezoito de março, pela 
equipe de gestão (ensino e administração) para análise das novas legislações publicadas pelo 
governo federal (leis, portarias, pareceres, medidas provisórias etc.) pertinente ao ensino médio 
a distancia no contexto da pandemia ora vivenciada. Falou sobre a pesquisa realizada com os 
discentes dos cursos técnicos e superiores, os técnicos administrativos em educação e os 
docentes do Campus de Alegre acerca do acesso à Internet e a outras Tecnologias da Informação 
e Comunicação, bem como sobre a apreciação dos cenários educacionais propostos para retorno 
às atividades letivas, quais sejam, cenário um: suspensão do calendário acadêmico e ensino 
híbrido no retorno das atividades letivas presenciais; cenário dois: atividades pedagógicas não 
presenciais durante período de pandemia e ensino híbrido no retorno das atividades letivas 
presenciais. A pesquisa realizada também apurou a ministração teórica das disciplinas (noventa 
e um por cento das disciplinas aplicadas no campus possuem conteúdos teóricos que poderão 
ser ofertadas em atividades não presenciais) e a formação pedagógica dos participantes. Disse 
que o Ifes realizou uma segunda pesquisa com discentes de todos os níveis, docentes e técnicos 
administrativos ligados ao ensino de todos os campi sobre acesso a tecnologias de informação e 
comunicação e a possibilidade de implementação da educação a distância no instituto. A 
conselheira Jacyara afirmou que, após a apuração dos resultados da pesquisa realizada no 
campus, a Diretoria de Ensino e demais coordenadorias hierarquicamente subordinadas 
reuniram-se (noventa e oito servidores participantes/quatro ausências) para votar os cenários 
um e dois. O cenário dois foi escolhido com sessenta votos. Frisou que a reunião realizada com 
as coordenadorias para análise dos cenários propostos contou com a participação de 
representantes do campus nos diversos fóruns do instituto (Fórum dos Núcleos de Atendimento 
às Pessoas com Necessidades Específicas do Ifes, Fórum dos Núcleos de Estu- dos Afro-
Brasileiros e Indígenas, Núcleo de Gênero e Sexualidade do Ifes, Núcleo de Atendi- mento às 
Pessoas com Necessidades Específicas e Setor de Psicologia). Essa decisão pelo cenário dois 
também foi apreciada em reunião com todos os diretores de ensino dos campi e, por fim, 
encaminhada à Diretoria-Geral do Campus de Alegre. Esta última defendeu a escolha do cenário 
dois nas reuniões do Colégio de Dirigentes e no Fórum de Diretores-Gerais. A conselheira Jacyara 
informou que a Pró-Reitoria de Ensino e as Diretorias de Ensino dos campi trabalharam 
coletivamente na elaboração de uma minuta da resolução sobre a implantação e a imple- 
mentação do cenário dois. Esse documento foi apresentado ao Colégio de Dirigentes, em reu- 
nião em que se deliberou pela apreciação da minuta no Conselho Superior. Agradeceu a presi- 
dente Maria Valdete por ter representado o posicionamento do Campus de Alegre na reunião 
do Conselho Superior. Disse que um dos pedidos feitos pela Diretoria de Ensino foi que o artigo 
vinte e quatro da resolução apreciada mantivesse apenas o cancelamento de matrícula. Contu- 
do, essa sugestão foi voto vencido na reunião do Conselho Superior do Ifes. Informou que, cien- 
tes da aprovação da resolução que regulamentou as atividades pedagógicas não presenciais em 
função da pandemia da covid-19, toda a equipe de ensino e de planejamento e administração 
promoveram reuniões para elaborar estratégias da implantação e execução das atividades pe- 
dagógicas não presenciais no Campus de Alegre. Decidiu-se que a oferta das atividades para os 
alunos dos cursos técnicos seria efetivada por meio de blocos de disciplinas. Já a oferta das ati- 
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vidades para os alunos dos cursos superiores seria integral. A presidente Maria Valdete para- 
benizou toda a equipe de gestão do ensino, da administração, docentes e técnicos administra- 
tivos pela união em prol da minimização dos problemas que possivelmente serão enfrentados 
diante do novo modelo de ensino. Salientou que o campus elaborará estratégias para auxiliar  os 
alunos que não possuem acesso à Internet na execução das atividades pedagógicas não pre- 
senciais. A Coordenadoria Geral de Assistência à Comunidade, na pessoa da coordenadora Ana 
Karina, fez uma pesquisa com os alunos acerca do acesso à Internet. Dos discentes matricula- 
dos nos cursos técnicos, trinta não possuem acesso à Internet. Desses trinta discentes, dez são 
moradores do município de Alegre. Uma possibilidade de atendê-los é o campus celebrar con- 
trato com lan house do município para prestação do serviço de acesso às videoaulas e impres- 
são de atividades. O campus também analisará as possibilidades de atender os alunos de outros 
municípios com a impressão das atividades em estabelecimentos contratados para este fim. 
Esgotando-se todas as alternativas, um veículo oficial poderá ser disponibilizado para garantir a 
entrega das tarefas/atividades encaminhadas pelos docentes nas residências dos alunos. A con- 
selheira Jacyara ressaltou que os docentes também participaram da pesquisa cujo resultado 
demonstrou que um docente não possui acesso à Internet. Desse modo, constitui-se compro- 
misso da gestão a viabilização de espaço e material, observando os cuidados sanitários, ao do- 
cente, de modo que ele tenha condições de executar suas atividades laborais. A conselheira Ana 
Karina compartilhou que no decorrer do levantamento realizado com alunos, muitos deles 
informaram que estão à procura de meios de acesso à Internet. Relatou que os alunos estão 
dispostos e contam com a representatividade atuante do grêmio e dos representantes de tur- 
ma. A conselheira Deila esclareceu que na próxima semana serão realizadas reuniões de plane- 
jamento pedagógico e por disciplinas para alinhamento da implementação, prevista para o dia 
vinte e sete de maio, das atividades pedagógicas não presenciais no campus, conforme regula- 
mentado na resolução publicada pelo Conselho Superior no dia seis de maio: definição das dis- 
ciplinas que serão inicialmente ofertadas; conhecimento das especificidades da turma pelo pro- 
fessor; preparação de um momento introdutório com os alunos no período de dezoito a vinte e 
dois de maio, no qual serão tratados os componentes que serão ofertados, como se dará a o- 
ferta das disciplinas, o acesso ao ambiente virtual de aprendizagem (plataforma Moodle) e o 
meio de contato com as famílias. A presidente Maria Valdete solicitou aos coordenadores de 
curso que incentivem os docentes que não possuem capacitação para utilização da plataforma 
Moodle a matricular-se em curso de ambiente virtual de aprendizagem tão logo. Afirmou que o 
Gabinete da Diretoria-Geral encaminhou correio eletrônico, no qual reforçou a necessidade de 
formação para o trabalho com atividades pedagógicas não presenciais e divulga links de cursos 
ofertados pelo Centro de Referência em Formação e em Educação a Distância do Ifes. Logo em 
seguida, passou a palavra ao conselheiro Romulo. O conselheiro Romulo apresentou os princi- 
pais resultados da pesquisa sobre acesso à Internet e às tecnologias de informação e comunica- 
ção (responderam ao questionário setenta e sete dos oitenta e três professores efetivos e sete 
dos treze professores substitutos): um professor afirmou que não possui computador com a- 
cesso à Internet; a maioria está em local de isolamento na zona urbana; metade dos professo- 
res já realizou alguma capacitação para atuar na modalidade de educação a distância; a maioria 
(sessenta e oito por cento) acessou o ambiente virtual de aprendizagem Moodle; a maioria 
(cinquenta e quatro por cento) afirmou que já utilizou/utiliza na prática pedagógica/profissional 
o ambiente virtual de aprendizagem; quarenta e sete por cento dos docentes optaram pelo 
ensino híbrido (parte da carga horária ofertada a distância no retorno das aulas; setenta e um 
docentes qualificaram a velocidade da conexão de internet como razoável e quarenta professo- 
res são favoráveis à substituição das aulas presenciais por aulas a distância com ressalvas. A 
conselheira Jacyara informou que será implantado o Núcleo de Tecnologias Educacionais que 
tem por objetivos promover o uso das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação nas 
diversas ações e atividades da comunidade acadêmica do Campus de Alegre e prestar suporte e 
apoio pedagógico aos docentes no que tange ao processo de produção e organização dos ma- 
teriais didáticos no Moodle. Em seguida, o conselheiro Romulo apresentou a proposta de estudo 
de demanda de cursos superiores com o objetivo de suscitar discussões, sugestões e 
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aprimoramentos por parte dos presentes. A proposição focou em cursos da área de Agrárias que 
se alinham com a vocação, história e estrutura do campus (física e humana). Foi exposto que, a- 
lém de averiguar o nível de interesse nos cursos já ofertados pelo campus, é necessário identifi- 
car a motivação dessa escolha para subsidiar as futuras estratégias e adequar possíveis propos- 
tas de criação e manutenção de cursos. A sugestão foi pesquisar a demanda pelos cursos de 
Engenharia em Aquicultura, Tecnologia em Cafeicultura (para se ter um parâmetro em relação 
ao que o campus já oferta na grande área proposta) e Agronomia. Após análise preliminar da 
área de Ensino, considerando nosso quadro e possíveis migrações dos alunos, essa proposta foi 
apresentada em reunião da Diretoria de Ensino, realizada no dia quinze de abril e registrada na 
Ata n.º 1145/2020-ALE-DIREN (Protocolo n.º 23149.002512/2020-82). A metodologia da 
pesquisa, bem como a referências a serem utilizadas na condução desta, foi apresentada como 
um desenho de investigação que traria indícios para dar suporte a trabalhos mais aprofundados 
da Diretoria de Ensino, já iniciados no ano passado, conforme estudos e planejamentos dos 
cursos ofertados no Campus de Alegre, elaborados pela comissão designada na Portaria n.º 
290/2019, que tratavam dos índices apresentados na plataforma Nilo Peçanha  2019 (Ano base 
2018) e dos dados 2019 oriundos da Coordenadoria de Registros Acadêmicos da Educação 
Superior e da Coordenadoria de Registros Acadêmicos da Educação Básica referentes aos cursos 
técnicos, superiores e de pós-graduação. Após a apresentação da proposta, os conselheiros, por 
maioria, deliberaram pela aplicação da pesquisa de demanda pelos cursos superiores de 
Engenharia de Aquicultura, Tecnologia em Cafeicultura e Agronomia. Nada mais havendo a 
tratar, a presidente do Conselho de Gestão agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, 
da qual eu, Diana Paula Diogo Correia, lavrei e digitei a presente ata que será assinada pelos 
membros presentes na reunião após lida e aprovada. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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CONVOCAÇÃO 
 
 
 

A diretora-geral do Ifes - Campus de Alegre, Maria Valdete Santos Tannure, no uso de suas a- 
tribuições legais, CONVOCA os membros do Conselho de Gestão para participar da reunião or- 
dinária que será realizada no dia 8 de maio de 2019, às 13h, por webconferência. 

 

Pauta: 
 
1. Decisão acerca da implementação das atividades pedagógicas não presenciais em cursos 
presenciais, técnicos e de graduação do Ifes, em razão da situação de pandemia do novo Coro- 
navírus (Covid-19); 
2. Apresentação do relatório da pesquisa sobre Tecnologia da Informação e Comunicação com 
servidores e discentes; 
3. Pesquisa de demanda para cursos de graduação e de pós-graduação no Campus de Alegre. 

 
 
 

Atenciosamente, 
 
 
 
 

Maria Valdete Santos Tannure 
Diretora-geral 
Portaria nº 3.271 de 22/11/2017 - DOU de 23/11/2017 
Instituto Federal do Espírito Santo - Campus de Alegre 
28 3564-1818 
28 99928-2298 
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ALEXANDRE CRISTIANO SANTOS JUNIOR

PROFESSOR DO ENSINO BASICO TECNICO E TECNOLOGICO

ALE-CTAI (11.02.15.01.08.02.03.02)
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REQUIERI
COORDENADOR - TITULAR
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Matrícula: 2278745

 (Assinado digitalmente em 10/02/2021 16:27 )
ANGELA MARIA DO AMARAL ABREU CARVALHO

COORDENADOR GERAL - TITULAR

ALE-CGGP (11.02.15.01.05)

Matrícula: 1586317
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APARECIDA DE FATIMA MADELLA DE OLIVEIRA

COORDENADOR - TITULAR
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 (Assinado digitalmente em 13/02/2021 16:11 )
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COORDENADOR - TITULAR
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Matrícula: 1744564

 (Assinado digitalmente em 10/02/2021 14:28 )
CLEZIEL FRANZONI DA COSTA

COORDENADOR DE CURSO - TITULAR

ALE-CTAD (11.02.15.01.08.02.03.07)

Matrícula: 1050440

 (Assinado digitalmente em 22/02/2021 15:01 )
DAIANI BERNARDO PIROVANI

PROFESSOR DO ENSINO BASICO TECNICO E TECNOLOGICO

ALE-CLCB (11.02.15.01.08.02.03.08)

Matrícula: 1913315

 (Assinado digitalmente em 18/02/2021 09:17 )
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COORDENADOR
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COORDENADOR - TITULAR
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FABRICIO ALBANI OLIVEIRA

COORDENADOR - TITULAR

ALE-CGGC (11.02.15.01.06.02)

Matrícula: 2138448

 (Assinado digitalmente em 10/02/2021 17:12 )
JACYARA CONCEICAO ROSA MARDGAN

DIRETOR - TITULAR

ALE-DIREN (11.02.15.01.08)

Matrícula: 1933275

 (Assinado digitalmente em 10/02/2021 19:29 )
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DIRETOR - TITULAR

ALE-DPPGE (11.02.15.01.07)

Matrícula: 1414413

 (Assinado digitalmente em 10/02/2021 06:11 )
JOSE DE MELLO SOBREIRA FILHO

COORDENADOR - TITULAR

ALE-CGAO (11.02.15.01.06.01)

Matrícula: 54072

 (Assinado digitalmente em 12/02/2021 14:14 )
JOSE FRANCISCO LOPES

COORDENADOR - TITULAR

ALE-CCTC (11.02.15.01.08.02.03.06)

Matrícula: 1095431
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PEDRO PIERRO MENDONCA

COORDENADOR - TITULAR

ALE-CCEA (11.02.15.01.08.02.03.05)

Matrícula: 2659195

 (Assinado digitalmente em 10/02/2021 11:44 )
ROMULO MATOS DE MORAES

DIRETOR - TITULAR

ALE-DIAPL (11.02.15.01.06)

Matrícula: 2916996

 (Assinado digitalmente em 11/02/2021 16:22 )
VICTOR DIAS PIROVANI

COORDENADOR

ALE-CTAG (11.02.15.01.08.02.03.01)

Matrícula: 1145064
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DISCENTE
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