
1  

 
 

Ministério da Educação 
Instituto Federal do Espírito Santo 

Campus de Alegre 

ATA N.º 3-2020-CG 

Aos quatorze dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às quatorze horas, reuniu-se 
extraordinariamente, 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 Informática, Carlos 
Alexandre Siqueira da Silva; o coordenador  do Curso Superior de Engenharia de Aquicultura, 
Pedro Pierro Mendonça; o 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 da Coordenadoria dos Cursos 
Superiores de Licenciatura/Bacharelado em Ciências Biológicas, Ana Paula Candido Gabriel Berilli; 
a coordenadora do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Agroecologia e Sustentabilidade, 
Aparecida de Fatima 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. Registrada a ausência do coordenador do Curso 
Técnico em Agroindústria, Alexandre Cristiano Santos Junior, por motivo de participação em 
banca examinadora. O presidente Maria Valdete, após verificação de quórum, deu início à 
reunião e agradeceu a participação dos membros da comissão responsável pelo estudo da 
viabilidade da oferta do curso superior de Agronomia no Campus de Alegre. Compartilhou com os 
conselheiros os informes sobre as  ações que foram executadas nos dias anteriores, quais sejam: 
o retorno às atividades acadêmicas presenciais não acontecerá este ano, mas em algum 
momento será preciso trabalhar com o ensino híbrido. Desse modo, a instituição está preparando 
os espaços, tais como os dois laboratórios de Informática (um atenderá ao ensino médio e o 
outro, ao ensino superior), ampliação do número de salas (no antigo prédio da licenciatura, o 
ambiente que acomodava o Laboratório de Ensino de Ciências (LENC) está sendo reformado para 
ser utilizado como sala de aula, visto que o curso técnico em Agropecuária está atualmente com 
quatro turmas. Assim, o local passará a comportar quatro salas de aulas e o laboratório de Física; 
está em análise a possibilidade  de a antiga sala da Diretoria de Pesquisa, Pós-Graduação e 
Extensão sediar um laboratório de Informática para atender ao ensino médio; no prédio dos 
cursos superiores, a gestão e os coordenadores de cursos estudarão o melhor espaço para 
comportar um laboratório de Informática que atenderá os alunos dos cursos superiores; o espaço 
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inferior (vazio) do prédio dos cursos superiores foi fechado e poderá ser utilizado como uma sala 
de aula menor ou LENC (isso será discutido com os coordenadores de curso). A presidente Maria 
Valdete disse que se o LENC ocupasse esse espaço seria positivo para o curso de 
Licenciatura/Bacharelado em Ciências Biológicas. Informou os conselheiros de que outros tantos 
espaços estão sendo analisados para adequação em sala de aula. Relatou que foi solicitado à 
Procuradoria Federal parecer jurídico sobre a contratação de mão de obra (pedreiro), haja vista a 
economia gerada pelo encerramento de contrato de terceirizados que exerciam as atividades no 
refeitório. A instituição conseguiu contratar mais quatro pedreiros, os quais estão por conta dos 
ajustes apontados anteriormente, das adequações no refeitório exigidas pelo Corpo de 
Bombeiros, da melhoria na sala de aula do Aviário e também das avarias causadas pela enchente 
ocorrida em janeiro deste ano. Nesse momento, a pedido da presidente, eu, Diana Paula Diogo 
Correia, secretária do Conselho de Gestão, iniciei a apresentação das fotos da obra de adequação 
do espaço inferior (vazio) do prédio dos cursos superiores em possível sala de aula, realizada no 
mês de julho. Também foram apresentadas as fotos da obra de adequação do antigo prédio da 
licenciatura (diminuição da copa e mudança do local das portas), na qual houve um ganho de dois 
metros laterais. Em seguida, a presidente Maria Valdete disse que foi publicada na página do 
campus notícia sobre os caminhos que foram percorridos (citação das reuniões realizadas) a fim 
de esclarecer para a comunidade todas as ações executadas até chegar-se à proposta de oferta 
do curso superior de Agronomia no campus: em reunião do Conselho de Gestão realizada em 
dezembro de 2019, no salão nobre, os dados da Plataforma Nilo Peçanha (PNP) foram 
apresentados e discutidos; reunião com os coordenadores de cursos ligados à área de Ciências 
Agrárias; apresentação da proposta de pesquisa de demanda por cursos superiores para o 
Conselho de Gestão em reunião realizada no dia 8 de maio, ocasião em que os conselheiros 
contribuíram com a construção do questionário; apresentação do resultado da pesquisa de 
demanda por cursos superiores ao Conselho de Gestão em reunião realizada no dia 4 deste mês 
de agosto, ocasião em que foi deliberada a designação de comissão responsável pelo estudo da 
viabilidade da criação do curso de Agronomia neste campus, tendo em vista o resultado da 
pesquisa empreendida. A presidente Maria Valdete informou os conselheiros de que o resultado 
da pesquisa de demanda por cursos superiores foi apresentado ao reitor do instituto, Jadir Jose 
Pela, em reunião administrativa realizada na Reitoria no dia 6 de agosto, o qual está ciente e de 
acordo com os procedimentos executados até o presente momento, visto que, além disso, a 
gestão está orientada pelas resoluções e normativas que tratam do assunto. Relatou que o pró-
reitor de Desenvolvimento Institucional, Luciano de Oliveira Toledo, compartilhou a ação 
realizada no campus baseada nos dados da PNP (realização dessa pesquisa) com especialistas da 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec), os quais elogiaram o trabalho de- 
senvolvido pelo campus, solicitaram o contato telefônico da diretora-geral e manifestaram a 
vontade de replicar essa iniciativa em todas as 662 unidades da Rede Federal. Disse que 
compartilhou as mensagens trocadas com os especialistas da Setec e o pró-reitor Luciano de 
Oliveira Toledo para os membros do Conselho de Gestão para fins de conhecimento. A presidente 
Maria Valdete percebeu, durante a exposição do assunto na presente reunião, que a conselheira 
Jacyelli não tinha recebido essa informação e, prontamente, deu a esta ciência das mensagens 
citadas por meio de aplicativo (WhatsApp).  Relatou que um dos especialistas da Setec, o senhor 
Weber, contactou o conselheiro Romulo, o qual afirmou ter ficado surpreso com o interesse dele 
na ação desenvolvida. O conselheiro Romulo contou que o senhor Weber informou o contato do 
pessoal da Diretoria de Desenvolvimento da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 
Tecnológica (DDR) e achou interessante a fundamentação, a clareza, o fato de incluirmos fatores 
motivacionais e a utilização de análise psicométrica de escala na pesquisa. O grupo da DDR está 
encontrando dificuldades relativas à demanda de melhorar os índices de verticalização de alguns 
campi. Desse modo, a metodologia de pesquisa realizada pelo nosso campus servirá de modelo 
para aplicação (com as devidas adequações locais) em outros campi da Rede Federal como rotina 
de análise estratégica. A presidente Maria Valdete comunicou aos conselheiros a realização da 
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reunião do Colégio de Dirigentes pela manhã, cuja pauta incluiu a análise do Relatório de Gestão 
2019, ocasião em que a PNP, os dados relativos à verticalização do ensino e à necessidade de 
maior oferta de cursos de formação inicial e continuada na área de Ciências Agrárias foram 
constantemente citados no que se referia ao Campus de Alegre. Passou a palavra ao conselheiro 
Victor, presidente da comissão responsável pelo estudo da viabilidade da oferta do curso de 
Agronomia no Campus de Alegre, o qual iniciou a apresentação do relatório elaborado pela 
referida comissão (Portaria n.º 307, de 4 de agosto, constituída pelos servidores Victor Dias 
Pirovani; Deila da Silva Bareli de Moraes; Flavia Pirovani Arial Bernardo; João Paulo Bestete de 
Oliveira; Luiz Flavio Vianna Silveira; Renata Cogo Clipes; Romulo Matos de Moraes; Savio da Silva 
Berilli e Veridiana Basoni Silva). Ressalte-se que os membros dessa comissão foram convidados a 
participar da presente reunião. O estudo considerou a pesquisa de demanda por cursos 
superiores realizada pelo campus, cujo resultado apontou que 70% dos respondentes declararam 
muito interesse  no curso de Agronomia, e teve como pilares: o local de funcionamento – o curso 
apresenta-se como Bacharelado em Agronomia, com duração de 5 anos (10 períodos), área de 
Ciências Agrárias/Agronomia, em turno integral; quanto à estrutura de atendimento aos discente, 
o campus possui equipe pedagógica (pedagogos/técnicos em assuntos educacionais), serviço de 
Psicologia, serviço de Assistência Social, ambulatório e Núcleo de Atendimento às Pessoas com 
Necessidades Específicas; no que se refere ao perfil dos docentes, verificou-se a grande 
concentração de docentes com formação na área de Ciências Agrárias, principalmente em nível 
de doutorado. Além disso, baseando-se na matriz curricular do curso de Agronomia do Ifes - 
Campus Itapina, a comissão apurou que a somatória da carga horária docente nos cursos da área 
de Ciências Agrárias deste campus absorveria a carga horária necessária para o curso de 
Agronomia sem sobrecarregar os docentes, desde que somente este curso seja ofertado pelo 
Campus de Alegre. O conselheiro Victor enfatizou que a matriz curricular do curso de Agronomia 
do Ifes – Campus Itapina foi referenciada, contudo a ideia é a de que a possível comissão de 
elaboração de Projeto Pedagógico do Curso (PPC) ora pretendido ajuste a matriz curricular à 
realidade local sem desconsiderar a similaridade com as matrizes curriculares de outras 
instituições; no que tange à estrutura física, o diferencial do campus área de 333 hectares e a 
facilidade no deslocamento de docentes e discentes, um modelo que funciona bem nas grandes 
universidades. Além disso, dispõe de uma estrutura que outras instituições, como exemplo a 
Universidade Federal do Espírito Santo, não possuem; estrutura de instalações, tanto na área 
vegetal quanto na animal, para realização das disciplinas práticas que são ofertas nos períodos 
finais do curso, o que possibilitaria a realização de ajustes pontuais. A comissão concluiu que é 
viável a oferta do curso de Agronomia. No entanto, as simulações do estudo realizado não são 
viáveis com a coexistência dos demais cursos ofertados pelo campus na área de Ciências Agrárias, 
visto que extrapolaria a carga horária docente e acarretaria a sobreposição de uso de espaços 
físicos. Assim, a comissão sugeriu a designação de uma comissão responsável pela elaboração do 
PPC, de acordo com a Resolução do Conselho Superior n.º 1/2019. Finalizada a apresentação do 
estudo pelo conselheiro Victor, a presidente Maria Valdete abriu espaço para discussão e 
explanação de dúvidas. O conselheiro Pedro teve dúvida quanto à questão da coexistência. Disse 
que observou o gráfico do perfil dos docentes com formação na área de Ciências Agrárias que 
atuam nos cursos superiores e ressaltou que a base do curso de Engenharia em Aquicultura é a 
Agronomia. Questionou a comissão se os docentes com doutorado na área de Ciências Agrárias 
que atuam no curso técnico em Agropecuária possivelmente terão de ser cedidos ao curso de 
Agronomia. Afirmou que não percebeu a real origem dos professores que atuarão no curso de 
Agronomia e perguntou se somente os professores atuantes nos cursos superiores de Engenharia 
de Aquicultura e Tecnologia em Cafeicultura ministrarão no curso em questão. O conselheiro 
Pedro complementou dizendo que os professores têm perfis diferentes nas faculdades e atuam 
nos múltiplos estágios de ensino ou níveis acadêmicos, do ensino médio ao ensino superior e pós-
graduação e ele não compreendeu a exclusão dos professores do ensino médio. Então, ele 
questionou a comissão acerca de: os docentes que atuarão no curso de Agronomia seriam 
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somente os oriundos da Engenharia de Aquicultura e Tecnologia em Cafeicultura; esses 
professores serão buscados no corpo docente, caso em que a comissão deveria estudar o impacto 
disso no curso Técnico em Agropecuária; e a proposta da comissão quanto à destinação dos 
alunos existentes. A presidente Maria Valdete falou ao conselheiro Pedro que, como ele mesmo 
havia afirmado, os professores são professores do ensino básico, técnico e tecnológico, ninguém 
é docente somente do ensino médio ou somente do ensino superior. Quanto à atuação dos 
docentes que atuam no ensino médio e também no ensino superior, a presidente Maria Valdete 
frisou que essa situação já ocorre. O conselheiro Victor esclareceu o conselheiro Pedro que não 
era objetivo da comissão analisar a situação dos discentes dos outros cursos. O conselheiro Pedro 
ponderou que o estudo realizado pela comissão aparentemente considera somente os docentes 
dos cursos de Engenharia de Aquicultura e Tecnologia em Cafeicultura. Para ele, em relação ao 
ponto chave professores e curso, o estudo está atrelando professores a cursos, quando na 
verdade o que se tem é a localização de professores em curso. Assim, não há por que citar esses 
dois cursos quando se tratar de demanda de docentes para o novo curso. Nesse momento, a 
conselheira Jacyara contribuiu com a discussão dizendo que desde a gestão anterior do Ensino, na 
época da ex-diretora Carla Ribeiro Macedo, o papel da instituição é pensar sobre a verticalização 
do ensino e o currículo integrado que dialogue com todas as áreas do conhecimento. 
Infelizmente, este ano não foi possível atuar de maneira mais efetiva em razão do 
distanciamento. Pontuou que os docentes são profissionais da educação básica e tecnológica, 
possuem condições de atuar em um processo de verticalização e estão dispostos a colaborar com 
a instituição. A interpretação da conselheira Jacyara acerca do trabalho exposto pela comissão é a 
de que alguns cursos deverão deixar de existir para que a criação do curso de Agronomia seja 
efetivada e talvez o foco do estudo de viabilidade tenha sido os cursos que apresentaram o 
rendimento menor em todas as análises. O conselheiro Pedro argumentou que quando se estuda 
os docentes vinculados aos cursos, nesse caso os da área de Ciências Agrárias, a maior parte deles 
estão atuando no ensino médio. Disse que não vê uma estrutura de argumentação em considerar 
a eficiência do curso de Tecnologia em Cafeicultura que, particularmente, apresenta índice de 
eficiência alto e que o estudo da comissão apresentou os docentes de forma geral. Sugeriu que a 
comissão deveria ter mais tempo para elaboração do estudo de viabilidade, pois para ele a 
viabilidade de um curso não considera simplesmente os professores e a titulação deles, mas 
também a carga horária que deverão assumir. Nesse ponto, a conselheira Jacyara esclareceu que 
a Coordenadoria Geral de Ensino, representada pela conselheira Deila, tem feito levantamentos 
não só para construção de, por exemplo, estudos de viabilidade de novos cursos, como também 
para resposta a muitas questões apontadas pelo Ministério da Educação (MEC), inclusive as sobre 
carga horária docente, que tem sido um dos maiores gargalos. E considerando alterações futuras, 
visto que já existe um discurso de alteração da carga horária docente, passando-a de 12 para 17 
horas, constantemente a gestão de Ensino tem realizado esse trabalho. A conselheira Deila, a 
qual participou como membro da comissão designada para a realização do estudo de viabilidade 
de oferta do curso superior de Agronomia no Campus de Alegre, pontuou que o perfil de 
docentes foi analisado de forma geral e a carga horária docente não abarcou exclusivamente os 
professores atuantes somente nos cursos superiores de Engenharia de Aquicultura e Tecnologia 
em Cafeicultura, até porque há professores atuantes no curso Técnico em Agropecuária que 
podem contribuir em curso tal como o de Agronomia. Afirmou que a carga horária média dos 
professores da área técnica é cerca de 10 horas. A conselheira Deila esclareceu que não foi feito 
um levantamento pormenorizado de quem vai ministrar cada disciplina, porque a construção do 
PPC, caso seja deliberada na presente reunião, é coletiva por membros da comissão responsável 
por esse trabalho, os quais analisarão os perfis dos docentes condizentes com os componentes 
curriculares da matriz curricular do novo curso. Ressaltou também que a comissão responsável 
pelo estudo de viabilidade da oferta do curso superior de Agronomia sugeriu a designação de 
comissão para elaborar o PPC do curso em questão. Assim, essa comissão de elaboração do PPC 
do curso retromencionado ainda não existe, não se sabe se existirá, tampouco são conhecidas 
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quais disciplinas serão realmente ofertadas. O que fizeram foi somente um comparativo com um 
curso que é ofertado no instituto, que tem um perfil de professores similar ao da nossa realidade. 
A conselheira Deila disse que, de fato, a comissão elaborou um estudo mais abrangente, contudo 
afirmou que os professores da área técnica teriam carga horária disponível para atuarem em um 
curso como o de Agronomia, exceto os que se dedicam aos cursos superiores ofertados 
atualmente. O conselheiro José Francisco disse que infelizmente a PNP é a referência para análise 
e comparação dos cursos. Expressou que estava chocado, visto que o curso de Tecnologia em 
Cafeicultura forma em média 15 profissionais, possui nota 5, a eficiência do curso na PNP é de 
quase 40%, tem uma das melhores empresas juniores do Brasil e promove o melhor evento na 
área de Cafeicultura do Espírito Santo. Nesse momento, a presidente Maria Valdete elencou 
todas as ações efetivadas para melhorias dos índices acadêmicos da instituição fundamentadas 
nos dados da Plataforma Nilo Peçanha, desde o levantamento apresentado na reunião do 
Conselho de Gestão realizada em dezembro de 2019 até a exposição do estudo de viabilidade da 
oferta do curso de Agronomia na presente reunião. Disse que não entendeu a surpresa do 
conselheiro José Francisco, uma vez que essa situação está sendo discutida desde o ano anterior, 
assim como acreditava que ele, enquanto coordenador do curso, já tivesse compartilhado a 
proposição do estudo de viabilidade em questão com os docentes localizados na Coordenadoria 
do Curso Superior de Tecnologia de Cafeicultura. A presidente Maria Valdete disse que foi 
sinalizada, em conversa com professores da área de Cafeicultura, a criação de um curso de pós-
graduação a distância a fim de possibilitar a capacitação de produtores de café de todo o estado 
do Espírito Santo sem que estes tenham de sair de suas propriedades. Afirmou que os cursos de 
Engenharia de Aquicultura e Tecnologia em Cafeicultura têm realizado um excelente trabalho, 
porém estão apresentando índices de eficiência acadêmicos baixos. Esclareceu que o estudo de 
viabilidade demonstrou que o campus tem estrutura física e corpo docente capacitado suficientes 
para ofertar o curso superior de Agronomia. A partir da presente reunião, o Conselho de Gestão 
deliberará sobre a constituição da comissão responsável pela elaboração do PPC do curso em 
referência, a qual reanalisará todos esses fatores, entre eles quais docentes poderão atuar no 
curso, conforme carga horária disponível. Caso a comissão seja constituída, o próximo passo será 
a submissão do PPC à Câmara de Graduação, ao Colégio de Dirigentes até chegar à apreciação do 
Conselho Superior, sequencialmente, podendo este projeto ser validado ou não. A presidente 
Maria Valdete ainda garantiu que os alunos que já estudam nos cursos superiores de Engenharia 
de Aquicultura e Tecnologia em Cafeicultura continuarão estudando até a formatura deles, 
independentemente da criação ou não do curso superior de Agronomia. Disse também que não 
está sendo discutida a extinção desses cursos superiores. A conselheira Jacyara parabenizou a 
comissão responsável pela realização do estudo de viabilidade da oferta do curso de Agronomia, 
a qual atuou ativamente em pouco tempo. Disse que os conselheiros afirmaram “ok” durante a 
apresentação desse estudo porque foi possível compreender a análise feita pela comissão. Para 
ela, as adequações e a evolução são positivas para o processo de ensino e faz-se necessário 
pensar a instituição como uma empresa da área do Ensino. Desse modo, o planejamento sobre as 
nossas possibilidades deve ser aberto e reflexivo. Muitas são as demandas apresentadas e deve-
se pensar sobre as razões que levaram o campus a buscar novos caminhos e essas razões foram 
expostas: os índices institucionais. Esses índices não estão atrelados somente ao nosso sucesso, 
tais como os apontamentos feitos pelo conselheiro José Francisco. Citou sucessos do curso 
superior de Engenharia de Aquicultura, a saber, a aprovação de alunos desse curso em mestrados 
ofertados por instituições renomadas. Entretanto, muitos dados devem ser analisados no 
momento de se repensar a estrutura de uma instituição e estão pontuados no índice de eficiência 
acadêmica. À guisa de exemplo, a conselheira Jacyara informou aos conselheiros que a eficiência 
acadêmica do curso de Tecnologia em Cafeicultura em 2017 - 2018 foi 42%, 2018-2019 foi 35%, 
2019-2020 foi 39%, porém em 2017 teve o resultado de evasão de 12%, em 2018, 28% e em 
2019, 21%. Disse que o sucesso dos cursos não deve ser apagado, e sim transformado. A 
conselheira ainda se posicionou a favor da suspensão dos cursos que não estão sendo bem 



6  

visualizados, considerando que no edital de vagas remanescentes de 2020, promovido e 
amplamente divulgado pelo Ifes, as vagas desses cursos não foram preenchidas. Relatou que a 
instituição está sendo cobrada em todos os aspectos. Em reunião com a Pró-Reitoria de Ensino 
realizada ontem, a conselheira recebeu a informação de que o MEC está solicitando a entrega do 
projeto de permanência e êxito para o mês de setembro. Inicialmente, essa demanda foi 
solicitada para atendimento em junho, porém estava suspensa em razão da interrupção das 
atividades pedagógicas presenciais. Ainda que as atividades acadêmicas presenciais não tenham 
retornado, a cobrança do envio do projeto foi retomada por uma razão simples: no próximo ano 
teremos índices educacionais alarmantes em decorrência do estado de calamidade de saúde 
pública mundial. As consequências dessa situação deverão ser enfrentadas por todos, os quais, 
como representantes dos discentes, das coordenadorias de curso e diretorias das diversas áreas 
da gestão, devem dar subsídios à gestão para melhorar os índices que a todo momento são 
cobrados. A conselheira Jacyara acrescentou que, diante dos fatos ora relatados, o que deve ser 
construído é um processo de implantação de um curso subsidiado por documentos norteadores 
da instituição para que não haja erros. Afirmou estar tranquila acerca da realização da pesquisa 
de demanda por novos cursos porque todos os trâmites foram obedecidos, bem como relatórios 
e análises foram elaborados, inclusive pelas próprias coordenadorias de cursos. A conselheira 
Jacyara explanou que o curso de Agronomia, caso ofertado, não impediria a realização de 
pesquisas e outros trabalhos nas áreas de Aquicultura e Cafeicultura. Apresentou como sugestão 
aos conselheiros a suspensão de nova entrada nos cursos superiores de Engenharia de 
Aquicultura e Tecnologia em Cafeicultura no próximo ano, haja vista que não há como garantir a 
oferta dos três cursos superiores (incluindo o curso superior de Agronomia) e que tecnicamente o 
MEC permite a suspensão dos cursos por até 2 anos, prazo que possibilitaria à gestão a análise da 
decisão tomada. O conselheiro Pedro propôs ao Conselho de Gestão a constituição de uma 
comissão que promoverá a discussão/construção do PPC do curso superior de Agronomia e, 
posteriormente à construção, apresentará a demanda docente que comporá o projeto 
pedagógico do referido curso para entendimento do impacto nos outros cursos, não só na 
Engenharia de Aquicultura e Tecnologia em Cafeicultura, como também nos cursos técnicos de 
nível médio e demais cursos superiores. Assim feito, essa comissão deverá submeter o PPC 
elaborado à apreciação dos conselheiros em reunião e somente após isso é que o Conselho de 
Gestão definirá a situação de suspensão da entrada ou não nos outros cursos. O conselheiro 
Pedro também sugeriu ao Conselho de Gestão que permita a apresentação dos planos que vêm 
sendo construídos de melhoria de índices pelos colegiados dos cursos posteriormente à 
apresentação do PPC e da demanda de docentes pela comissão designada. Após fala do 
conselheiro Pedro, nenhum outro conselheiro posicionou-se a favor da proposição apresentada 
por ele. Então, a presidente Maria Valdete submeteu à votação dos conselheiros a seguinte 
proposição: constituir a comissão responsável pela elaboração do PPC do curso superior de 
Agronomia, conforme disposto na Resolução n.º 1/2019 do Conselho Superior do Ifes, o qual 
passará por todas as instâncias, a saber, Câmara de Graduação, Colégio de Dirigentes e Conselho 
Superior, e, caso esse PPC seja aprovado, este ano não haverá oferta de vagas referentes aos 
cursos superiores de Engenharia de Aquicultura e Tecnologia em Cafeicultura para o exercício de 
2021. A presidente afirmou que esses cursos não estão sendo extintos, bem como que todos os 
períodos em andamento terão continuidade até os alunos cursistas se formarem. Também 
esclareceu que durante o próximo ano serão realizadas novas análises sobre a situação dos cursos 
retromencionados. A maioria dos conselheiros presentes na reunião aprovaram a proposição 
apresentada pela presidente Maria Valdete (17 votos sim, 1 abstenção e 1 voto não). Nada mais 
havendo a tratar, a presidente agradeceu o trabalho da comissão designada pela Portaria n.º 307, 
de 4 de agosto, responsável pelo estudo de viabilidade da oferta do curso superior de Agronomia, 
e deu por encerrada a reunião, da qual eu, Diana Paula Diogo Correia, redigi a presente ata que 
será assinada, após lida e aprovada por todos os presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Reunião do Conselho de Gestão - 14/8/2020, às 14 horas 
 
 
 

CONVOCAÇÃO 
 
 
 

A diretora-geral do Ifes - Campus de Alegre, Maria Valdete Santos Tannure, no uso de suas atri- 
buições legais, CONVOCA os membros do Conselho de Gestão para participar da reunião ordi- 
nária que será realizada no dia 14 de agosto de 2020, às 14 horas, por webconferência. 

 
 
 

Pauta: 
 
1. Apresentação dos resultados do estudo de viabilidade da oferta do Curso Superior de Agro- 
nomia no Campus de Alegre do Ifes. 

 
 
 

Endereço de acesso à webconferência: https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/ifes-alegre-3 
 
 
 
 
 

Maria Valdete Santos Tannure 
Diretora-geral 
Portaria n.º 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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