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Ministério da Educação 
Instituto Federal do Espírito Santo 

Campus de Alegre 
 
 

ATA N.º 4-2020-CG 
 

Aos cinco dias do mês de novembro de dois mil e vinte, às quatorze horas, reuniu-se extraordi- 
nariamente, 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, com a presença dos seguintes 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 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, 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 da presidente, Maria Valdete 
Santos Tannure, por motivo de licença para tratamento de saúde. O vice-presidente Romulo, após 
verificação de quórum, deu início à reunião. Informou os conselheiros de que o processo eleitoral 
de escolha dos membros do Conselho de Ética e Disciplina do Corpo Discente do Campus de 
Alegre, realizado em novembro do ano passado, foi finalizado com somente três representantes 
eleitos do corpo docente: Evania Geralda da Silva, Vanair Curti do Nascimento e Thais Vianna 
Silva. Uma outra comissão foi constituída para organizar o processo eleitoral simplificado de 
representantes para compor o aludido conselho, porém a conclusão dos trabalhos por essa 
comissão foi impossibilitada em razão da pandemia da Covid-19. Esclareceu que o regulamento 
desse conselho prevê a indicação de membros pelo Conselho de Gestão do campus, caso persista 
a falta de membros eleitos. Nesse momento, passou a palavra à conselheira Jacyara, a qual 
apresentou a indicação de membros para compor o Conselho de Ética e Disciplina do Corpo 
Discente do Ifes - Campus de Alegre proposta pela Diretoria de Ensino: Núbia Henrique 
Guimarães Martins e Valdenise Simone Melo Moulim Breda (representantes do corpo técnico-
administrativo), Kênia Teixeira Passos Rangel (representante da área pedagógica), Mateus Zava 
Zucolotto (representante do corpo discente dos cursos superiores), George Mota de Almeida 
(representante do corpo discente dos cursos técnicos)  e Rosemeri Gonçalves Torres 
(representante de pais de alunos). Segundo a conselheira Jacyara, todos os indicados foram 
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contatados e aceitaram colaborar com o trabalho desse conselho. Disse que restará a indicação 
de suplentes e que a apreciação destes será feita posteriormente. O conselheiro Pedro não 
concordou com a indicação da servidora Valdenise Simone Melo Moulim Breda, visto que esta 
presta suporte administrativo à Coordenadoria do Curso Superior de Engenharia de Aquicultura e 
a atuação dela no Conselho de Ética e Disciplina Discente poderia prejudicar o atendimento a 
alunos e docentes dessa coordenadoria. A conselheira Jacyara explicou que seria encaminhado às 
chefias imediatas dos membros indicados um formulário de autorização, no qual elas terão 
autonomia para permitir ou negar a participação do subordinado no Conselho de Ética Discente. 
Diante da observação do conselheiro Pedro, a conselheira Jacyara indicou o nome do servidor 
Altair Gandine Venâncio (em substituição ao nome da servidora Valdenise Simone Melo Moulim 
Breda) como representante do corpo técnico-administrativo, sugestão que foi aprovada 
unanimemente pelos conselheiros.  Em seguida, a conselheira Angela informou os demais 
conselheiros de que as coordenadorias e chefias subordinadas devem ficar atentas ao prazo de 
fechamento da folha de pagamento logo na primeira semana de dezembro. Também avisou que o 
processamento da folha de pagamento referente às férias do exercício de 2021 e a gratificação 
natalina dar-se-á até 30 de novembro e que os chefes imediatos devem observar se o servidor 
marcou a opção de adiantamento da remuneração. Em caso afirmativo, é preciso entrar em 
contato com esse servidor para confirmar a seleção dessa opção. Quanto ao recesso para 
comemoração das festas de fim de ano, a conselheira Angela comunicou o prazo de compensação 
das horas não trabalhadas para quem usufruir do recesso de final de ano: até 31 de maio de 2021, 
para quem estiver trabalhando presencialmente; a partir do retorno ao trabalho presencial, com 
término em 31 de maio de 2021 ou em até três meses após o retorno, o que for maior, para 
quem estiver em trabalho remoto. Salientou que servidores com débito de compensação de 
horas referente ao recesso de fim do ano de 2019 terão o mesmo prazo para compensação 
definido para o recesso de 2020. Disse que a Coordenadoria Geral de Gestão de Pessoas está à 
disposição para prestar esclarecimentos adicionais. Nesse momento, o conselheiro José Francisco 
relatou que os docentes da Coordenadoria do Curso Superior de Tecnologia em Cafeicultura, em 
reunião dessa coordenadoria, manifestaram-se contra o agendamento das férias docentes no 
mesmo período de recesso de fim de ano (Natal e Ano Novo). A conselheira Angela julgou ser 
prudente que a Diretora de Ensino se reúna posteriormente com os coordenadores de curso e 
docentes para discutir a questão do recesso e elaborar conjuntamente uma proposta. A 
conselheira Jacyara afirmou que a gestão de Ensino prevê a realização de uma reunião com os 
docentes para tratar do assunto e ressaltou que a portaria acerca do recesso para comemoração 
das festas de fim de ano foi publicada tardiamente pelo Ministério da Economia em 29 de 
outubro. A conselheira Angela explicou que o terceiro período das férias de 2020 já estava 
previamente agendado quando a portaria do recesso para comemoração das festas de fim de ano 
foi publicada. Assim, seria melhor que Diretoria de Ensino e as coordenadorias de curso 
envolvidas se reunissem para definição das datas de reprogramação de férias 2020 e de 
programação das férias de 2021. Nada mais havendo a tratar, o vice-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, após lida e aprovada, será assinada pelos conselheiros  
presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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CONVOCAÇÃO 

 
 
Prezados(as) Conselheiros(as), boa tarde! 

 
 

O vice-presidente do Conselho de Gestão convoca os(as) senhores(as) para a reunião extraordi- 
nária que se realizará no dia 5 de novembro de 2020, das 14h às 14h30, por webconferência. 

 
 

Pauta: 
 

1. Indicação de membros para comporem o Conselho de Ética e Disciplina do Corpo Dis- 
cente do Ifes-Campus de Alegre; 

2. Programação de férias 2021; 
3. Recesso para comemoração das festas de fim de ano. 

 
 
Endereço de acesso à webconferência: https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/ifes-alegre-2 

Atenciosamente, 

 

Diana Paula Diogo Correia 
Secretária do Conselho de Gestão do Campus de Alegre 
Portaria n.º 325, de 28 de agosto de 2020 
Instituto Federal do Espírito Santo-Campus de Alegre 
28 3564-1818 
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ATA DE REUNIÃO Nº 5/2021 - ALE-CONSGEST (11.02.15.01.12) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 18/02/2021 09:30 )
ALEXANDRE CRISTIANO SANTOS JUNIOR

PROFESSOR DO ENSINO BASICO TECNICO E TECNOLOGICO

ALE-CTAI (11.02.15.01.08.02.03.02)

Matrícula: 1582155

 (Assinado digitalmente em 12/02/2021 07:32 )
ANA KARINA LORELEY MONTERO LOPEZ

REQUIERI
COORDENADOR - TITULAR

ALE-CGAC (11.02.15.01.08.03)

Matrícula: 2278745

 (Assinado digitalmente em 11/02/2021 07:11 )
ANA PAULA CANDIDO GABRIEL BERILLI

COORDENADOR - TITULAR

ALE-CLCB (11.02.15.01.08.02.03.08)

Matrícula: 1812316

 (Assinado digitalmente em 11/02/2021 13:09 )
ANGELA MARIA DO AMARAL ABREU CARVALHO

COORDENADOR GERAL - TITULAR

ALE-CGGP (11.02.15.01.05)

Matrícula: 1586317

 (Assinado digitalmente em 11/02/2021 15:32 )
APARECIDA DE FATIMA MADELLA DE OLIVEIRA

COORDENADOR - TITULAR

ALE-CCPGLSA (11.02.15.01.07.02.01)

Matrícula: 1322952

 (Assinado digitalmente em 13/02/2021 16:03 )
CARLOS ALEXANDRE SIQUEIRA DA SILVA

COORDENADOR - TITULAR

ALE-CCTI (11.02.15.01.08.02.03.03)

Matrícula: 1744564

 (Assinado digitalmente em 11/02/2021 09:42 )
CLEZIEL FRANZONI DA COSTA

COORDENADOR DE CURSO - TITULAR

ALE-CTAD (11.02.15.01.08.02.03.07)

Matrícula: 1050440

 (Assinado digitalmente em 18/02/2021 09:17 )
DEILA DA SILVA BARELI DE MORAES

COORDENADOR

ALE-CGEN (11.02.15.01.08.02)

Matrícula: 2586333

 (Assinado digitalmente em 11/02/2021 16:28 )
DIANA PAULA DIOGO CORREIA

SECRETARIO - TITULAR

ALE-CONSGEST (11.02.15.01.12)

Matrícula: 2914711

 (Assinado digitalmente em 10/02/2021 21:23 )
FABRICIO ALBANI OLIVEIRA

COORDENADOR - TITULAR

ALE-CGGC (11.02.15.01.06.02)

Matrícula: 2138448

 (Assinado digitalmente em 18/02/2021 19:19 )
JACYARA CONCEICAO ROSA MARDGAN

DIRETOR - TITULAR

ALE-DIREN (11.02.15.01.08)

Matrícula: 1933275

 (Assinado digitalmente em 10/02/2021 19:29 )
JANIO GLORIA DE OLIVEIRA

DIRETOR - TITULAR

ALE-DPPGE (11.02.15.01.07)

Matrícula: 1414413

 (Assinado digitalmente em 11/02/2021 08:07 )
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



 (Assinado digitalmente em 11/02/2021 15:48 )
LUCIANO MENINI

COORDENADOR - TITULAR

ALE-CPPG (11.02.15.01.07.02)

Matrícula: 1535967

 (Assinado digitalmente em 22/02/2021 12:34 )
PEDRO PIERRO MENDONCA

COORDENADOR - TITULAR

ALE-CCEA (11.02.15.01.08.02.03.05)

Matrícula: 2659195

 (Assinado digitalmente em 11/02/2021 13:37 )
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

 (Assinado digitalmente em 11/02/2021 21:14 )
JACYELLI SGRANCI ANGELOS

DISCENTE

Matrícula: 9999244720
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