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Aos vinte e três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às dez horas, reuniram-se, na sala 

de webconferência da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), os membros do Conselho de Gestão 

do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), Campus de Alegre, sob a presidência da diretora-geral do 

Ifes – Campus de Alegre, 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 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 do coordenador do Curso Técnico em Informática, Carlos 

Alexandre Siqueira da Silva por motivo de problema técnico. Inicialmente, a presidente Maria Valdete 

justificou a alteração da data e horário da reunião do Conselho de Gestão prevista para ser realizada 

ontem, às quatorze horas e trinta minutos, para hoje, às dez horas, por motivos de saúde. Após 

justificativa e verificação de quórum, deu início à pauta da última reunião do ano do referido conselho. 

1) Informes das seguintes diretorias: Diretoria de Ensino, Diretoria de Administração e Planejamento e 

Diretoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão: O conselheiro Romulo disse que a Diretoria de 

Administração e Planejamento (e coordenadorias vinculadas a ela) iniciou as atividades deste ano com 

alteração do que foi planejado, trabalhando basicamente em quatro eixos ao longo do ano: a) 

recuperação dos danos causados pela enchente; b) ações decorrentes da Covid-19; c) ampliação e 

melhoria da capacidade de atendimento do campus; d) viabilização de projetos desenvolvidos pelas 

outras áreas da gestão institucional. Com relação à enchente, informou os conselheiros de que algumas 

reformas ainda estão sendo realizadas: restabelecimento da estrutura e dos equipamentos da 

biblioteca, sendo o próximo passo a reposição de livros (o sistema de segurança e monitoramento foi 

instalado); adequação no calçamento próximo ao prédio da pós-graduação e antiga licenciatura; reparos 

no Laboratório de Degustação de Café e de Química; adequação do espaço no prédio dos cursos 

superiores para funcionamento do Laboratório de Ensino de Ciências (LENC) (obra entregue, porém 
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aguarda a chegada do aparelho de ar condicionado que já foi adquirido); a sala em que era alocado o 

LENC no prédio da antiga licenciatura foi ampliada e desde então passou a ter capacidade para 

comportar trinta e cinco a trinta e oito alunos; reposição de quadros; reposição/reformas de carteiras e; 

aquisição de móveis para repor o mobiliário perdido em razão da enchente. O conselheiro Romulo disse 

que foram feitas algumas tentativas de se conseguir um recurso específico do Ministério da Educação 

(MEC), apoiadas pelo reitor, destinado à realização desses reparos, porém surgiu a Covid- 19 e a atenção 

então foi direcionada para a contenção da doença. Ainda assim, o campus, por meio de sua engenharia 

financeira, está dando conta de realizar as ações com recurso próprio. No que tange às ações efetivadas 

em decorrência da Covid-19, o conselheiro Romulo citou a ampliação do número de salas para 

atendimento à questão do espaçamento e a compra de insumos (álcool em gel, dispenser, tapete 

sanitizante, entre outros). Disse que será construído mais um laboratório de Informática no prédio dos 

cursos superiores, o qual poderá atender ao ensino híbrido e também estão sendo  adquiridos 

computadores, via Reitoria, para um laboratório de Informática para os cursos técnicos de  nível médio. 

O conselheiro Romulo informou também que em parceria com a Reitoria, a qual atendeu à demanda da 

Reitoria Itinerante, realizada nos últimos dois anos, estão sendo construídas três áreas de vivência para 

os alunos: uma próxima à cantina do prédio principal, a segunda próxima à cantina do Asterix e a 

terceira na área da Agroindústria. Sobre a ampliação e a melhoria da capacidade de atendimento do 

campus, o conselheiro Romulo informou aos conselheiros: a reforma da sala de aula do Aviário foi 

empenhada; contratação de empresa para reforma do internato; construção de mais um banheiro nos 

anexos da Agroindústria; reforma e adequação do ginásio poliesportivo do campus; ampliação do prédio 

que sedia o Programa de Pós-Graduação (Mestrado Profissional em Agroecologia) cujo financiamento 

dar-se-á com o recurso obtido pelo coordenador do curso em questão, um  montante de R$ 96 mil, e 

recurso próprio do campus no valor de R$ 260 mil (total da obra: R$ 356 mil); aquisição de datashows; 

estudo bem-sucedido para licitação de empresa especializada em instalação de usina fotovoltaica de 

160kwp (a usina propriamente dita está com 50% das placas solares já instaladas no telhado do 

refeitório), de cerca de 800 metros quadrados de painéis (previsão de economia na faixa de R$ 180 mil a 

R$ 200 mil/ano), salvo engano, a maior já instalada no Ifes. Ressaltou que em todas as ações 

supracitadas, a Diretoria de Administração e Planejamento contou com o suporte e o empenho das 

coordenadorias subordinadas, entre elas, a Coordenadoria Geral de Administração, Orçamento e 

Finanças, a Coordenadoria de Licitação e Compras e a Coordenadoria de Gestão de Contratos. A 

presidente Maria Valdete acrescentou aos informes do conselheiro Romulo as ações que a instituição 

tem desenvolvido, tendo em vista um possível retorno dos alunos às atividades pedagógicas presenciais. 

Ele então citou as seguintes ações: aquisição de termômetros lasers, tapetes sanitizantes, insumos para 

higienização, bomba pulverizadora para higienização em larga escala dos ambientes, divisórias de 

acrílico que serão colocadas no refeitório a fim de dar segurança aos alunos, máscaras de proteção facial 

e álcool em gel; demarcação dos espaços (foi realizado o mapeamento das salas pelo setor de 

Engenharia e Segurança do Trabalho, no qual foram especificadas a capacidade de ocupação e a 

distribuição das carteiras, considerando-se os protocolos de segurança do distanciamento físico. A 

presidente Maria Valdete falou ao conselheiro Romulo que o salão nobre também será disponibilizado 

para as aulas, o qual comporta confortavelmente trinta alunos, respeitando-se o espaçamento exigido 

pela legislação e atentou no fato de que ele havia esquecido de mencionar a reforma do auditório 

principal do campus. A conselheira Aparecida de Fátima perguntou no bate-papo se o retorno seria 

possível depois da vacina. O conselheiro Romulo respondeu ao questionamento da conselheira dizendo 

que essas ações visam à mitigação dos impactos do retorno às atividades presenciais, que por ora é 

incerto. Por isso, a instituição está adiantando as medidas de precaução a fim de ter condições de 

atender às determinações superiores, quer seja do MEC, quer seja do próprio instituto. Ainda assim, o 

campus ainda está sujeito a novos protocolos que poderão surgir futuramente. A presidente Maria 

Valdete complementou a fala do conselheiro Romulo dizendo que todas as ações efetivadas pelo 

campus visam também ao atendimento às solicitações dos órgãos de controle, caso o governo do  
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estado inicie as atividades de ensino presenciais. Relatou que alguns professores sinalizaram o desejo de 

retornarem presencialmente, haja vista o árduo trabalho que representa as atividades a distância para 

os docentes, discentes e equipe pedagógica, contudo o Ifes tem se empenhado em garantir a saúde 

física de todos. A presidente Maria Valdete agradeceu a exposição dos informes ao conselheiro Romulo 

e convidou a conselheira Jacyara para dar início à apresentação dos informes relativos à Diretoria de 

Ensino (Diren). A conselheira Jacyara, em atenção ao questionamento da conselheira Aparecida de 

Fátima, informou acerca do Ato Provisório do reitor n.º 15, publicado no dia 18 de dezembro, pelo qual 

as atividades letivas presenciais no Ifes permanecerão suspensas até o dia 28 de fevereiro do próximo 

ano. Disse que mesmo com a vigência do referido Ato Provisório, ações de caráter prático poderão ser 

retomadas pelos alunos, especialmente os finalistas, nos casos declarados necessários pelas 

coordenadorias de curso, a qualquer tempo e, por esse motivo, o campus precisa estar preparado para 

dar condições ao desenvolvimento dessas ações. Em seguida, a conselheira Jacyara deu início à 

apresentação dos informes referentes à Diren: a) A gestão de Ensino tinha outras expectativas em 

relação ao início deste ano (projeto de ambientação dos alunos, aulas de nivelamento, aulas avançadas, 

competições acadêmicas, melhoria dos índices, entre outros), porém a realidade foi outra. Enfrentou-se 

a enchente no fim do mês de janeiro que devastou a parte baixa do campus e essa situação trouxe-nos 

um momento de superação, visto que dele adveio ações colaborativas (a conselheira citou que vários 

servidores se uniram para reerguer a instituição a ponto de esta estar pronta, com todos os espaços 

limpos, para garantir o início das atividades letivas dos cursos técnicos no dia 5 de fevereiro e dos cursos 

superiores, no dia 17 de fevereiro; b) Do dia 5 de fevereiro a 18 de março, foram ofertadas aulas 

presenciais e de 18 de março a 27 de maio, realizadas várias reuniões com os coordenadores de curso, 

gestão do campus, equipe pedagógica e Reitoria a fim de buscar alternativas para o Ensino; c) A partir  

de 27 de maio, tiveram início as Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNP); d) Houveram mudanças 

educacionais ocasionadas pela pandemia, quais sejam, alteração dos calendários acadêmicos com ações 

referentes a este ano que somente serão finalizadas no próximo ano (previsão de encerramento dos 

cursos de graduação em 12 de março de 2021, das primeiras e segundas séries dos cursos técnicos em 

24 de abril de 2021 e das turmas finalistas dos cursos técnicos em 1º de abril de 2021) e apreciação de 

processos de aceleração de estudos de alunos aprovados em processos seletivos de instituições de 

ensino superior; e) Mudanças no entendimento sobre o trabalho, que este ano se deu remota e 

presencialmente; f) Mudanças na forma de ensinar (mediação remota, videoaulas, aulas síncronas e 

momentos assíncronos); g) Mudanças na forma de aprender; h) Responsabilidade administrativa com o 

Ensino mediante: realização de reunião com todas as coordenadorias, as quais já apresentaram o 

planejamento da ações de permanência e êxito dos alunos com meta prevista para o próximo ano; 

trabalho institucional no âmbito da Reitoria de elaboração de plano de metas para 2021 pelos diretores- 

gerais, diretores de Ensino, diretores de Administração e Planejamento, diretores de Pesquisa e 

Extensão e coordenadores das Coordenadorias de Gestão de Pessoas. Esse plano de metas constitui um 

estudo inicial, em que a Reitoria apresentou uma proposta ousada de aumento do volume de 

atendimento do ensino por meio da ampliação da entrada de alunos nos cursos técnicos; i) 

Agradecimentos ao trabalho em equipe dos coordenadores de curso, Coordenadoria Geral de 

Assistência à Comunidade, Coordenadoria Geral de Ensino, Coordenação Pedagógica e dos docentes 

para garantir a oferta das APNP; j) Manutenção do atendimento pedagógico aos discentes dos cursos 

técnicos e aos docentes pela equipe pedagógica (Deila da Silva Bareli de Moraes, Kênia Teixeira Passos 

Rangel, Claudia Castro de Carvalho Nascimento e Flávia Pirovani Arial Bernardo); k) Regulamentação 

interna da recuperação paralela do ano letivo 2020; l) Agradecimento à equipe do Núcleo de 

Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas pelo empenhado trabalho de, em meio ao 

período de distanciamento social, garantir o atendimento aos discentes com necessidades específicas; 

m) Compromisso institucional com a capacitação dos docentes e técnicos administrativos ligados ao 

Ensino por meio da formação pedagógica inicial A Educação em Tempos de Pandemia, promovida pelo 

Centro de Referência em Formação e em Educação a Distância (Cefor); n) Compromisso dos professores 
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da área técnica, especialmente os da Agroindústria, em criar maneiras de demonstrar as atividades 

práticas, nas quais incluíram a família dos alunos; o) Agradecimento aos coordenadores dos cursos 

superior pela ousadia de promover remotamente durante esse período de pandemia, no âmbito de suas 

áreas, eventos científicos e de formação profissional, entre eles citou a Semana de Aquicultura, o V Ebio 

e o Encontro de Cafeicultura; p) Agradecimento aos núcleos que proporcionaram encontros de 

formação cidadã, entre eles, citou o Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas que promoveu o 

evento Roda de diálogos cujo tema foi O Racismo Estrutural e suas Relações com a Educação; p) 

Agradecimentos à Coordenadoria de Tecnologia de Informação pelo apoio tecnológico às APNP e à 

realização dos eventos científicos na instituição; q) Manutenção de projetos educacionais consagrados, 

tais como o Pré-Enem e Aquaponia Solidária; r) Projeto Alunos Conectados, iniciativa do MEC aderida 

pelo Ifes para fins de distribuição de chips de operadoras e pacotes de dados de Internet aos discentes; 

q) Resultados exitosos: classificação na etapa nacional da Olimpíada Brasileira de Computação e na 

Olimpíada Nacional de História do Brasil; participação dos discentes e docentes na Jornada de 

Integração do Ifes com destaque para a premiação de quarto lugar do projeto Aquaponia: produção de 

vegetais em bandejas flutuantes do discente do curso técnico em Agropecuária Heitor Bastos Bueno 

Oliveira sob orientação do docente Paulo Jose Fosse; alunos medalhistas na Olimpíada de Matemática 

dos Institutos Federais (medalhas de prata, bronze e menção honrosa) sob orientação do professor 

Rafael Silva Ribeiro; aprovação de vinte e cinco alunos dos cursos técnicos em cursos de graduação de 

instituições privadas de ensino e aprovação de alunos da graduação em cursos de mestrado, com 

destaque para o aluno Pedro Guedes aprovado no Mestrado em Biologia da Universidade de São Paulo. 

Finalizada a apresentação da conselheira Jacyara, o conselheiro Romulo disse que havia se esquecido de 

mencionar durante a exposição feita por ele o apoio dado à implantação do Laboratório IFMaker 

mediante disponibilização de espaço, ação buscada pelos técnicos administrativos Miqueias Silva 

Martins e Antonio Luiz da Silva Loca e os docentes Cleziel Franzoni da Costa e Carlos Alexandre Siqueira 

da Silva; apoio à execução do projeto de pesquisa financiado pelo Sistema de Gestão do Consórcio 

Pesquisa Café (Concafé) gerenciado pela Empresa Brasileira de  Pesquisa  Agropecuária  (Embrapa); 

apoio à execução do projeto de fortalecimento da gestão da Associação de Produtores de Cafés 

Especiais do Caparaó em parceria com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). O 

conselheiro Cleziel esclareceu que os Laboratórios IFMaker são uma iniciativa da Secretaria de Educação 

Profissional e Tecnológica do MEC (Setec/MEC), por meio de Chamada Pública, cujo objeto era o apoio à 

criação dos Laboratórios IFMaker na Rede Federal. Disse que o nosso campus concorreu ao edital do 

projeto e conseguiu o primeiro lugar entre os campi do Ifes. Desse modo, o Laboratório IFMaker visa 

atender todos os cursos e disporá de diversos equipamentos e impressoras 3D (valor em torno de R$ 

220 mil). O conselheiro Janio iniciou a exposição dos informes da Diretoria de Pesquisa, Pós-Graduação  

e Extensão: evolução na pesquisa com muitos projetos com fomento, tais como esse Concafé da 

Embrapa que tem recurso e outros com recursos externos bem interessantes. Disse que da consulta ao 

Sistema Integrado de Gerenciamento da Pesquisa do Ifes (SIGPESq) pode-se verificar uma participação 

em torno de 60% dos profissionais da Agropecuária e uma boa participação dos pesquisadores da 

Biologia. Informou os demais conselheiros de que as casas de vegetação localizadas atrás da  

Cooperativa dos alunos foram todas reformadas com troca de cobertura, além do investimento feito na 

irrigação das duas casas de vegetação menores e algumas obras foram executadas para apoiar as 

atividades de pesquisa inclusive com aquisição de equipamentos. Disse também que o campus teve 

quatro pesquisadores de produtividade aprovados em editais do Ifes. Na extensão, foram ofertados 

treze cursos de formação inicial e continuada de forma on-line. O quantitativo de alunos que concluíram 

esses cursos ainda está sendo contabilizado, visto que teve curso finalizado no início de dezembro. O 

campus tem hoje doze programas de extensão ativos. Algumas ações ainda serão cadastradas como 

extensão: o Laboratório IFMaker, a Incubadora Sul Capixaba, a qual está com a empresa residente a 

Associação de Produtores de Cafés Especiais da região, responsável pelo selo de qualidade do café do 

Caparaó. Conta também com a empresa não residente de Advocacia ligada à produção rural de Vila 
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Velha. Também há edital aberto para as pessoas que almejarem a pré-incubação. Outro projeto de 

extensão que também dará um movimento muito forte é o Centro de Triagem e Recuperação de 

Animais Silvestres (Cetras), o qual tem sido desenvolvido pelos servidores Claudio Barberini Camargo 

Filho, Romulo Matos de Moraes e Paulo Sérgio Cruz de Andrade Júnior, cuja implantação é iminente 

com a chegada de recursos. A presidente Maria Valdete informou os conselheiros de que a diretoria- 

geral, o docente Claudio Barberini Camargo Filho, o coordenador José de Melo Sobreira Filho e o médico 

veterinário Paulo Sérgio Cruz de Andrade Júnior participaram de reunião com o Departamento de 

Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) e o Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

(Iema-ES). A ideia é que o DER-ES disponibilize os recursos para a as obras e reformas necessárias à 

implantação do projeto Cetras e o Iema-ES, os recursos de manutenção. Para isso, as planilhas estão 

sendo atualizadas. Em seguida, a presidente deu início ao segundo ponto de pauta. Informou os 

conselheiros acerca da aprovação do curso superior de Bacharelado em Agronomia do Campus de 

Alegre na reunião da última instância, o Conselho Superior, realizada no dia 11 de dezembro, conforme 

Resolução n.º 66/2020, na área de conhecimento de Ciências Agrárias, na modalidade presencial, turno 

integral, com 40 vagas, regime de entrada anual e oferta inicial no primeiro semestre de 2021. Disse 

que, na perspectiva da verticalização do ensino, tem-se a intenção de possibilitar a permanência dos 

alunos do curso Técnico em Agropecuária e do curso Técnico em Agroindústria na instituição, dando- 

lhes a oportunidade de cursar o ensino superior também nesta instituição. A presidente Maria Valdete 

deu conhecimento aos conselheiros de que o Ifes (Reitoria) promoveu o estudo de metas no fim desse 

segundo semestre, pelo qual ela teve uma visão macro da instituição como um todo e tomou ciência dos 

positivos resultados referentes à pesquisa e à extensão de todos os campi. Nesse estudo de metas, o 

curso superior de Tecnologia em Cafeicultura foi o que apresentou o melhor resultado de extensão do 

Ifes. Disse que o pró-reitor de Extensão Renato Tannure Rotta de Almeida, em reunião do Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Pós-Graduação e Extensão do Ifes, na qual estava sendo analisado o PPC do curso 

superior de Agronomia, ponderou sobre os ótimos resultados de extensão alcançados pelo curso 

superior de Tecnologia em Cafeicultura. Ademais, a comissão constituída em agosto para criação do 

Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Cafeicultura na modalidade de ensino a distância (EaD), 

composta pelos docentes João Batista Esteves Pelúzio, Glaucia Maria Ferrari, Jeferson Luiz Ferrari, João 

Batista Pavesi Simão e Tercio da Silva de Souza, já sinalizou a possibilidade de isso se concretizar 

somente no segundo semestre de 2021. Assim sendo, a presidente Maria Valdete colocou em 

apreciação pelo Conselho de Gestão a realização de um estudo pelas Diretoria de Ensino e 

Coordenadoria Geral de Ensino em diálogo com os docentes, especialmente o coordenador e o 

Colegiado do Curso Superior de Tecnologia em Cafeicultura, acerca da possibilidade de ser mantida 

ainda para 2021 a oferta do curso referenciado. Aberta a discussão sobre o assunto, a conselheira 

Jacyara relatou que recebeu da Coordenadoria do Curso Superior de Tecnologia em Cafeicultura um 

documento, no qual foi indicada a necessidade de rever a forma de oferta e entrada dos alunos no 

curso. Por esse motivo, ela vê com bons olhos a nova oportunidade de reflexão sobre essa questão e 

manifestou-se favoravelmente à proposição feita pela presidente Maria Valdete. O conselheiro Janio 

disse que os projetos do Mapa e da Embrapa tiveram início após a reunião em que foi aprovada a 

designação da comissão responsável pela elaboração do PPC do curso superior de Agronomia. No 

entanto, de qualquer forma, o curso superior de Tecnologia em Cafeicultura é um curso de ciclo curto  

de três anos, o que não vai atrapalhar o início da oferta do curso superior de Agronomia. Como as 

atividades desses cursos são paralelas, é possível até aproveitar alunos em uma mesma turma, caso seja 

preciso. Além disso, o quadro de professores é grande na área de Ciências Agrárias. Desse modo, o 

conselheiro Janio entende ser favorável a oferta de mais uma turma do curso superior de Tecnologia em 

Cafeicultura porque os resultados desse curso estão equilibrados com relação a outros cursos de outros 

campi na Plataforma Nilo Peçanha (PNP). O conselheiro José Francisco mostrou-se satisfeito com a 

possibilidade de ofertar o curso superior de Tecnologia em Cafeicultura em mais um momento. Disse 

que a Coordenadoria, Núcleo Docente Estruturante e Colegiado do Curso Superior de Tecnologia em 
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Cafeicultura, a partir do momento em que as conversas fluíram sobre a criação do novo curso superior e 

a impossibilidade de esses cursos serem ofertados concomitantemente, reuniram-se para construir um 

documento sobre a possibilidade de se mudar a forma de oferta desse curso (pode ser no formato 

híbrido, semipresencial, EaD, APNP). Assim, ele requereu um momento com o Conselho de Gestão para 

apresentação desse estudo. A conselheira Jacyara confirmou que a Diretoria de Ensino recebeu o 

documento citado pelo conselheiro José Francisco. O conselheiro Janio disse que a ideia é pela não 

continuidade do curso superior de Tecnologia em Cafeicultura e isso no fundo enfraqueceria tanto esse 

quanto o curso superior de Agronomia, visto que serão cursos concorrentes no mesmo campus. Para 

ele, é mais tranquilo criar uma linha dentro do curso superior de Agronomia em que tenha as formações 

que o curso superior de Tecnologia em Cafeicultura pretende, inclusive com a especialização. O 

conselheiro Janio disse que não vê um futuro próspero com a manutenção dos dois cursos ao longo do 

tempo. A presidente Maria Valdete explicou que a matriz da Agronomia já contempla o viés do café e 

por esse motivo foi constituída essa comissão responsável pela elaboração da Especialização em 

Cafeicultura Ead. O conselheiro José Francisco opinou sobre a dificuldade que os alunos enfrentarão 

com a oferta do curso superior de Agronomia a distância. A presidente Maria Valdete argumentou que 

esse curso não será ofertado a distância, e sim presencialmente. O conselheiro José Francisco retrucou 

alertando que os alunos iniciarão no curso superior de Agronomia com as APNP. A presidente Maria 

Valdete respondeu que possivelmente o início desse curso será em abril do próximo ano. A conselheira 

Jacyara disse que o planejamento e a distribuição de carga horária para o ano letivo de 2021 ainda não 

foram executados, tampouco apresentados aos coordenadores de curso, visto que o ano letivo de 2020 

está em andamento. Disse ainda que portarias estão sendo publicadas a todo o momento. O Ato 

Provisório n.º 15 do Ifes prevê a suspensão das atividades pedagógicas presenciais até 28 de fevereiro 

de 2021; enquanto uma portaria do MEC determina o retorno presencial a partir de março de 2021. 

Assim, o instituto tem planejado finalizar o ano letivo de 2020 de forma remota, haja vista que o retorno 

presencial às atividades pedagógicas ainda é inseguro (números da Covid-19 em alta). A presidente 

Maria Valdete então colocou em votação pelos conselheiros a proposta de elaboração da análise 

conjunta da Diretoria de Ensino, Coordenadoria Geral de Ensino e coordenador/Colegiado do Curso 

Superior de Tecnologia em Cafeicultura sobre a possibilidade de ser mantida ainda para 2021 a oferta  

do curso retromencionado. Os conselheiros presentes na reunião concordaram unanimemente com a 

proposta apresentada pela presidente Maria Valdete. O conselheiro Pedro pediu a palavra para 

parabenizar toda a equipe de diretores, coordenadores, técnicos administrativos e colegas de sala pelo 

árduo trabalho. Observou que foi citado durante a presente reunião que os trâmites para todas as 

questões foram feitos com fundamento em normas, resoluções e regras previstas pelo instituto. Disse 

também que em uma das reuniões anteriores do Conselho de Gestão foi citado que caso o curso 

superior de Agronomia fosse aprovado para 2021/1 seria falado sobre a questão da não entrada de 

turmas nos cursos e que essa não entrada não significaria a extinção deles, mas somente que não 

entraria aluno naquele momento. Disse que a comissão responsável pelo estudo da viabilidade da oferta 

do curso superior de Agronomia deu parecer viável para a oferta desse curso, desde que não 

concomitantemente com os cursos da área de Ciências Agrárias. O conselheiro Pedro percebeu pelo 

estudo citado durante a presente reunião que o Campus de Alegre é o campus que mais desenvolve 

extensão. Informou os conselheiros de que o curso de Engenharia de Aquicultura teve dois trabalhos 

premiados e também um edital aprovado agora com a Statkraft, que faz a gestão da Pequena Central 

Hidrelétrica, para trabalhar com extensão. Disse que gostaria de ver o estudo porque tem certeza de 

que o curso superior de Tecnologia em Cafeicultura e a empresa júnior Caparaó fazem muita extensão, 

assim como tem convicção e tranquilidade para afirmar que a Engenharia de Aquicultura também 

desenvolve extensão. Disse que a atribuição dos conselheiros, conforme rege o regimento do Conselho 

de Gestão, é sugerir caminhos à diretoria-geral, enquanto a decisão cabe a ela, bem como que é difícil 

votar coisas que são apresentadas no presente momento. Afirmou que votou sim porque o 

companheiro, que é coordenador do curso superior de Tecnologia em Cafeicultura, votou sim. Desse 
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modo, não seria contrário à decisão dele (coordenador do curso superior de Tecnologia em 

Cafeicultura), visto que não busca prejuízo para ninguém ou para nenhum curso. O conselheiro Pedro 

fez uma ressalva, uma necessidade dele colocada pelo Colegiado do curso superior de Engenharia de 

Aquicultura, do qual ele é presidente, sobre a possibilidade de dar ciência a todos os conselheiros acerca 

da oferta do curso superior de Agronomia para o próximo ano. Segundo o conselheiro Pedro, a norma 

sobre abertura de curso e reformulação de Projeto Pedagógico de Curso (PPC) (Resolução do Conselho 

Superior n.º 01/2019) reza no seu primeiro artigo que a publicação de vagas em edital de processo 

seletivo para um curso de graduação no Ifes está condicionada à aprovação da oferta do referido curso, 

que deverá ser requerida por meio de processo de solicitação de abertura de curso, contendo o PPC e, 

obrigatoriamente, passar pelos trâmites aqui citados: Colégio de Dirigentes; Câmara de Graduação; 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Pós-Graduação e Extensão e Conselho Superior. Nessa mesma Resolução 

do Conselho Superior n.º 01/2019, no seu artigo 26, capítulo IV, fala que para abertura de novo curso 

com oferta de vagas para esse novo curso no primeiro semestre do ano seguinte, o processo em que é 

entregue o PPC deve ser protocolado até 1º de março do ano anterior e para o segundo semestre letivo 

do ano, tem que ser entregue até o dia 1º de novembro do ano anterior à oferta. O conselheiro Pedro 

disse que deixava essa observação para os conselheiros, a menos que houvesse outra resolução que 

sobreponha a resolução retrocitada, de que o prazo da entrega do PPC do curso superior de Agronomia 

deveria ser protocolado até 1º de março e a proposta, até onde ele acompanhou, foi entregue no dia 22 

de outubro deste ano e sendo assim não se poderia permitir a abertura do curso em questão no início 

do próximo ano e consequentemente não seria necessária a paralisação de dois cursos (Engenharia de 

Aquicultura e Tecnologia em Cafeicultura). O conselheiro Pedro falou também que após a aprovação do 

PPC do curso superior de Agronomia, com nomes citados para as matérias, é possível fazer coisas 

sólidas, porque antes elas não existiam. Desse modo, ele disse que não entende o porquê de não ser 

possível, no mínimo, o estudo para a continuidade ou não do curso superior de Engenharia de 

Aquicultura, uma vez que, apesar de ser um curso que, por diversas vezes, foi citado como curso com 

baixos índices, ele tem evoluído, como apresentado ao Conselho de Gestão, e também desenvolve 

extensão e foi o único curso que apresentou propostas de cursos de Formação Inicial e Continuada para 

compensação de carga horária de atividades práticas. Assim, ele entende que o curso superior de 

Engenharia de Aquicultura sempre se mostrou colaborativo com a instituição. Então, o conselheiro 

Pedro requereu à Diretoria-Geral, durante a reunião, a possiblidade de também se fazer estudos sobre 

esse curso que, para ele, é exclusivo do campus, é o único ofertado na Região Sudeste, está entre os 

treze cursos da área no Brasil, tem uma demanda de profissionais consagrada, visto que os profissionais 

formados abrem empresas, são aprovados em concursos e em provas de mestrados, os alunos são 

premiados e os professores trabalham de forma efetiva. O conselheiro Janio disse que os conselheiros se 

reúnem para dar sugestões com relação ao funcionamento do campus, e não para tratar de caso 

específico que o pertença ou que pertença a outra pessoa. Disse que não é preciso ver somente os 

dados da PNP, visto que todos os anos a instituição realizada a formatura. O melhor indicador do 

resultado de um curso é a formatura. Sobre os projetos, não dá para se fazer comparação com a 

Caparaó Júnior. Dos três projetos de extensão, o docente Thiago Bernardo de Souza coordena dois. E é o 

docente em questão com dois ou três alunos que desenvolve os projetos. Caso esse docente se afaste 

para doutoramento, esses projetos serão finalizados. Assim, tratam-se de projeto pessoal, e não de 

projeto do curso. O conselheiro Janio ponderou que o curso superior de Engenharia de Aquicultura não 

é produtivo, apresenta números muito baixos e não melhorará em cinco a dez anos. O fato de esse 

curso não ser ofertado no próximo ano não significa que os projetos não possam ser continuados. Disse 

que os alunos poderão cursar o curso em questão na instituição por pelo menos oito anos, visto que tem 

o período normal mais a retenção. Então, deve ser considerado o que é melhor para o campus e para o 

instituto. A média do bacharelado está baixa na produtividade. Se essa deficiência não for reconhecida, 

não será resolvida. O conselheiro Janio acredita que dentro de algum tempo não só cursos serão 

fechados, como também campi serão fechados. Desse modo, o pensamento deve ser de coletividade, 
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sempre pensando no melhor para a instituição, bem como de uso produtivo dos espaços construídos 

que estão à disposição do curso. O conselheiro Pedro afirmou que fez somente uma 

sugestão/observação aos conselheiros a partir de uma resolução e que o objetivo dele não é impedir 

que nada aconteça, mas fazer observações à gestão. A conselheira Jacyara contribuiu com a discussão 

dizendo que a gestão de Ensino ainda não pensou sobre o ano letivo de 2021. Disse que a proposta 

inicial foi de suspensão do curso superior de Engenharia de Aquicultura e esse período de suspensão, se 

bem aproveitado, poderá sim trazer contribuições importantíssimas para a área, levando-se em 

consideração todas as ponderações colocadas por todos os conselheiros no decorrer das reuniões do 

Conselho de Gestão, com o pensamento constante em prol da instituição. É sabido por todos, assim 

como falado muitas vezes em reuniões com os coordenadores, que a instituição tem sim gargalos no 

curso superior de Engenharia de Aquicultura, os quais que precisam ser sanados e repensados. A 

conselheira Jacyara ponderou que se deve analisar as resoluções, considerando-se este ano atípico. 

Assim, todas as documentações que apresentam datas estão sendo revistas. Disse que não sabe precisar 

se essa documentação também foi revista, porém afirmou que toda orientação dada à instituição é 

emanada de um corpo técnico, na pessoa do Aldieres. Pontuou que a indicação de vagas para o Sistema 

de Seleção Unificada (Sisu) ainda não foi feita, porque estão aguardando a sinalização do MEC. A 

conselheira Jacyara garantiu a seriedade do trabalho realizado pela Diretoria de Ensino e de todas as 

pessoas/coordenadorias envolvidas. Esclareceu que quando citou o estudo de metas, restringiu-se à 

área de Ensino, visto que não teria competência de apresentar os grandiosos dados referentes à 

pesquisa e à extensão. A presidente Maria Valdete agradeceu as ponderações apresentadas pelo 

conselheiro Pedro. Disse que o curso não está sendo extinto, somente não será ofertada entrada em 

2021. Em outro momento, as novas propostas que a Coordenadoria/Colegiado do curso superior de 

Engenharia de Aquicultura quer apresentar à gestão poderão ser analisadas. Nada mais havendo a 

tratar, a presidente Maria Valdete agradeceu o trabalho de todos, empenhados de forma remota, 

presencial ou semipresencial com o objetivo de reduzir ao máximo os prejuízos causados pela pandemia 

aos discentes, desejou boas festas e deu por encerrada a reunião, da qual eu, Diana Paula Diogo Correia, 

lavrei esta ata que será assinada, após lida e aprovada, por todos os conselheiros presentes. xxxxxxxxxxxxxxx 
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Reunião ordinária do Conselho de Gestão do Campus de Alegre - 22/12/2020, às 14h30 - 
Webconferência 

 
CONVOCAÇÃO 

 
A presidente do Conselho de Gestão do Campus de Alegre, Maria Valdete Santos Tannure, 
convoca os(as) senhores(as) para a reunião ordinária que se realizará no dia 22 de dezembro de 
2020, terça-feira, às 14h30, por webconferência. 

 

Pauta: 
 
1. Informes das Diretorias: de Ensino, de Administração e Planejamento e de Pesquisa, Pós- 
Graduação e Extensão; 
2. Aprovação do curso de Agronomia. 

 
 
Endereço de acesso à webconferência: https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/ifes-alegre-1 

 
 
 

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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