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Ministério da educação 

Instituto Federal do Espírito Santo 
Campus de Alegre 

 

ATA N.º 4-2019-CG 

Aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às treze horas e trinta minutos, 
reuniu-se ordinariamente o Conselho de Gestão no Salão Nobre 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: 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 López Requieri; o coordenador do curso Técnico em Agropecuária, Victor Dias 
Pirovani; a coordenadora do curso Técnico em Agroindústria, Thaís Vianna Silva; o coordenador 
do curso Técnico em Informática, Carlos Alexandre Siqueira da Silva; o coordenador do curso 
superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Cayo Magno da Cruz 
Fontana; 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; o coordenador do curso de Pós-Graduação Stricto Sensu – Mestrado 
Profissional em Agroecologia, Luciano Menini; a representante dos alunos dos cursos técnicos, 
Laura Martins Qualhano e a representante dos alunos dos cursos superiores, Jacyelli Sgranci 
Angelos. Justificaram a ausência: o coordenador do curso superior de Engenharia de 
Aquicultura, Pedro Pierro Mendonça, em razão de compromisso previamente assumido na 
coordenadoria, e o diretor da Diretoria de Administração e Planejamento, Romulo Matos de 
Moraes, por motivo de usufruto de férias regulamentares. Participou como convidada a 
coordenadora da Coordenadoria de Registros Acadêmicos da Educação Superior, Séphora 
Neves da Silva Santos. A presidente deu as boas-vindas, agradeceu a presença de todos e, em 
seguida, deu início à pauta dos trabalhos, constituída dos seguintes pontos: 1. Análise do 
Processo 23149.001168/2019-71: A conselheira Jacyara apresentou a solicitação de anuência 
para inscrição no processo de credenciamento de docentes para atuar no curso de Mestrado 
em Ensino, Educação Básica e Formação de Professores, ofertado pelo Centro de Ciências 
Exatas, Naturais e da Saúde (CCENS) da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), 
formalizada pelo docente Johelder Xavier Tavares. A conselheira Daiani relatou que o referido 
docente apresentou a solicitação à Coordenadoria dos Cursos Superiores de Licenciatura e 
Bacharelado em Ciências Biológicas e, na ocasião, afirmou que as atividades naquele programa 
de mestrado seriam restritas à orientação de dissertação. Disse também que o despacho da 
aludida coordenadoria esclareceu que era favorável ao pedido do docente desde que 
observada a atuação prioritária deste no Campus de Alegre. O conselheiro Luciano afirmou que 
não via qualquer empecilho na atuação do docente em questão em programa de pós-
graduação de outra instituição, dando como exemplo a atuação de docentes externos no 
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Programa de Pós-Graduação em Agroecologia ofertado pelo Campus de Alegre. Também 
ponderou que entende a necessidade de o instituto regulamentar a atuação de docentes em 
programas de pós-graduação de outras instituições, visto que, por ora, essa atuação tem 
amparo em convênios (termos de cooperação celebrados com outras instituições de ensino). A 
conselheira Jacyara disse que a atuação do docente em questão no Mestrado em Ensino, 
Educação Básica e Formação de Professores, ofertado pelo CCENS da Ufes, enquanto não 
estiver regulamentada, não poderá constar no Plano Individual de Trabalho, bem como no 
Relatório Individual de Trabalho dele. Após apreciação do primeiro ponto da pauta, os 
conselheiros decidiram pela anuência do pleito em questão, desde que o docente Johelder 
Xavier Tavares atenda prioritariamente às atividades de aulas, às orientações dos discentes e às 
convocações institucionais. 2. Apresentação do relatório analítico dos cursos ofertados pelo 
Campus de Alegre: A conselheira Jacyara apresentou o relatório parcial da comissão 
responsável pelos estudos e planejamentos dos cursos ofertados no campus, instituída pela 
Portaria n.º 709/2018, alterada pelas Portarias n.º 132/2019 e 290/2019. A metodologia 
adotada pela referida comissão constituiu-se de realização de reuniões presenciais para estudo 
dos dados oriundos da Plataforma Nilo Peçanha pelos membros integrantes, em um total de 
quatro reuniões, bem como pelos colegiados dos cursos (duas reuniões por curso), objetivando 
a construção de um documento transparente. Cada coordenadoria de curso (cursos técnico e 
de graduação) procedeu ao preenchimento de matriz swot do respectivo curso para fins de 
produção de dossiê. Foi observado que os cursos de Bacharelado em Ciências Biológicas, 
Engenharia de Aquicultura e Tecnologia em Cafeicultura possuem fragilidades consideráveis 
que necessitam ser revistas. A entrega das documentações foi realizada para a confecção do 
relatório final que será encaminhado à diretoria-geral do campus. A convidada Séphora 
apresentou aos conselheiros presentes uma síntese do levantamento (atualizado) de dados dos 
cursos ofertados pelo Campus de Alegre referente ao ano de 2019, da qual se cita: 77 
inconsistências foram encontradas no sistema Q-Acadêmico; alunos matriculados no sistema Q-
Acadêmico, mas que não constam cadastrados no Sistema Nacional de Informações da 
Educação Profissional e Tecnológica (Sistec); o número de alunos concluintes dos cursos de 
graduação será 120 (no ano de 2018, esse número foi 89).  3. Análise do 
Processo 23185.000937/2019-70: A conselheira Jacyara apresentou a solicitação de exercício 
provisório no Campus Piúma formalizada pela servidora Dalila Gusmão Carletti. A presidente 
Maria Valdete esclareceu que o requerimento da referida servidora, ocupante do cargo de 
Revisor de Texto Braille, deficiente visual (cega), não se enquadrava no artigo 84, § 2º, da Lei 
n.º 8112/1990. Também relatou que a servidora requerente estava em exercício no Centro de 
Formação de Treinadores e Instrutores de Cães-Guia (CFTICG), mas, em razão da suspensão das 
atividades inerentes ao Projeto Cão-guia no fim do ano de dois mil e dezoito com parca 
probabilidade de retorno, foi localizada internamente na Diretoria de Ensino, onde atuava 
ativamente no Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas. Ante as 
justificativas relatadas nos autos do processo, a presidente Maria Valdete colocou em discussão 
a possibilidade de remoção da referida servidora para o Campus Piúma, na condição de que, 
quando necessário, ela se disponha a atender às demandas de atividades pertinentes ao cargo 
que ocupa. Ouvidas todas as considerações, os conselheiros concordaram com a remoção, a 
pedido, da servidora Dalila Gusmão Carletti para o Campus Piúma na condição ora apresentada. 
A presidente Maria Valdete também informou que o conselheiro Romulo, os servidores Paulo 
Sérgio Cruz de Andrade Júnior e Claudio Barberini Camargo Filho estão trabalhando na possível 
implantação do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras) no CFTICG, em 
contato (reuniões) com o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) e a 
Superintendência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
(Ibama) no Espírito Santo. Também informou os demais conselheiros de que o CFTICG abriga o 
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Projeto Apisfrut, bem como as aulas do Mestrado Interinstitucional (Minter) em Educação 
Agrícola da Universidade Federal Rural do Rio De Janeiro (UFRRJ) e do Doutorado 
Interinstitucional  (Dinter) em Produção Vegetal da Universidade Estadual do Norte Fluminense 
Darcy Ribeiro (UENF). A conselheira Daiani ponderou que a instalação do Cetras no Campus de 
Alegre possibilitará estágio para os discentes dos cursos superiores de 
Licenciatura/Bacharelado em Ciências Biológicas. 4. Apreciação da minuta do Regulamento de 
Visitas Técnicas do Ifes – Campus de Alegre: A conselheira Ana Karina procedeu à 
apresentação da minuta do Regulamento de Visitas Técnicas do Ifes - Campus de Alegre. Após 
leitura do documento, os conselheiros decidiram pela devolução do regulamento proposto à 
comissão responsável para adequações no texto referentes aos trâmites de proposição e 
autorização de visitas técnicas em conformidade com o Sistema Integrado de Patrimônio, 
Administração e Contratos (SIPAC), o qual é o sistema oficial de informações, documentos 
digitais e processos eletrônicos no âmbito do Ifes. 5. Informes gerais: A presidente Maria 
Valdete comunicou que a afixação de cartazes nas paredes internas do auditório principal do 
campus tem provocado avarias no local. Informou que solicitará ao setor pertinente a 
instalação de mural no lado externo do referido auditório que será destinado à colocação de 
avisos. A presidente Maria Valdete desejou boas festas de Natal e Ano Novo a todos os 
presentes e deu por encerrada a reunião. Nada mais havendo a tratar, foi 
encerrada a reunião, da qual eu, Diana Paula Diogo Correia, lavrei a presente ata que, após lida 
e achada conforme, será assinada pelos participantes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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CONVOCAÇÃO 
  
A diretora-geral do Ifes - Campus de Alegre, Maria Valdete Santos Tannure, no uso de suas 
atribuições legais, CONVOCA os membros do Conselho de Gestão para participar da reunião 
ordinária que será realizada no dia 18 de dezembro de 2019,  às 13h30min, no Salão Nobre.  
 
Pauta: 
 
1. Análise do Processo 23149.001168/2019-71: Solicitação de anuência para inscrição no 
processo de credenciamento de docentes para atuar no curso de mestrado em Ensino, 
Educação Básica e Formação de Professores, na Universidade Federal do Espírito Santo; 
2. Análise do Processo 23149.002484/2019-65: Servidora solicita lotação temporária para atuar 
no Ifes - Campus Piúma; 
3. Memorando Eletrônico nº 4/2019-ALE-CICC: Análise do Regulamento de Visitas Técnicas do 
Ifes - Campus de Alegre; 
4. Apresentação do relatório analítico dos cursos ofertados pelo Campus de Alegre; 
5. Informes gerais: Afixação de cartazes no auditório do campus. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
Maria Valdete Santos Tannure 
Diretora-Geral 
Portaria n.º 3.271 de 22/11/2017 - DOU de 23/11/2017 
Ifes-Campus de Alegre 
Tel.: (28) 3564-1818  
        (28) 99928-2298 
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 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 04/02/2021 13:06 )
ANA KARINA LORELEY MONTERO LOPEZ

REQUIERI
COORDENADOR - TITULAR

ALE-CGAC (11.02.15.01.08.03)

Matrícula: 2278745

 (Assinado digitalmente em 05/02/2021 13:35 )
ANGELA MARIA DO AMARAL ABREU CARVALHO

COORDENADOR GERAL - TITULAR

ALE-CGGP (11.02.15.01.05)

Matrícula: 1586317

 (Assinado digitalmente em 09/02/2021 12:43 )
CARLOS ALEXANDRE SIQUEIRA DA SILVA

COORDENADOR - TITULAR

ALE-CCTI (11.02.15.01.08.02.03.03)

Matrícula: 1744564

 (Assinado digitalmente em 25/01/2021 16:15 )
CAYO MAGNO DA CRUZ FONTANA

PROFESSOR DO ENSINO BASICO TECNICO E TECNOLOGICO

ALE-CGEN (11.02.15.01.08.02)

Matrícula: 2297520

 (Assinado digitalmente em 08/02/2021 09:05 )
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 25/01/2021 16:52 )
DEILA DA SILVA BARELI DE MORAES

COORDENADOR

ALE-CGEN (11.02.15.01.08.02)

Matrícula: 2586333

 (Assinado digitalmente em 04/02/2021 10:20 )
DIANA PAULA DIOGO CORREIA

SECRETARIO - TITULAR

ALE-CONSGEST (11.02.15.01.12)

Matrícula: 2914711

 (Assinado digitalmente em 26/01/2021 10:15 )
FABRICIO ALBANI OLIVEIRA

COORDENADOR - TITULAR

ALE-CGGC (11.02.15.01.06.02)

Matrícula: 2138448

 (Assinado digitalmente em 10/02/2021 17:14 )
JACYARA CONCEICAO ROSA MARDGAN

DIRETOR - TITULAR

ALE-DIREN (11.02.15.01.08)

Matrícula: 1933275

 (Assinado digitalmente em 27/01/2021 09:14 )
JANIO GLORIA DE OLIVEIRA

DIRETOR - TITULAR

ALE-DPPGE (11.02.15.01.07)

Matrícula: 1414413

 (Assinado digitalmente em 26/01/2021 14:51 )
JOSE DE MELLO SOBREIRA FILHO

COORDENADOR - TITULAR

ALE-CGAO (11.02.15.01.06.01)

Matrícula: 54072

 (Assinado digitalmente em 29/01/2021 19:51 )
JOSE FRANCISCO LOPES

COORDENADOR - TITULAR

ALE-CCTC (11.02.15.01.08.02.03.06)

Matrícula: 1095431

 (Assinado digitalmente em 02/02/2021 08:21 )
LUCIANO MENINI

COORDENADOR - TITULAR

ALE-CPPG (11.02.15.01.07.02)

Matrícula: 1535967

 (Assinado digitalmente em 03/02/2021 15:56 )
MARIA VALDETE SANTOS TANNURE

RESPONSAVEL - TITULAR

ALE-CONSGEST (11.02.15.01.12)

Matrícula: 47461



 (Assinado digitalmente em 04/02/2021 14:29 )
THAIS VIANNA SILVA

PROFESSOR DO ENSINO BASICO TECNICO E TECNOLOGICO

ALE-CTAI (11.02.15.01.08.02.03.02)

Matrícula: 1342527

 (Assinado digitalmente em 08/02/2021 15:28 )
VICTOR DIAS PIROVANI

COORDENADOR

ALE-CTAG (11.02.15.01.08.02.03.01)

Matrícula: 1145064

 (Assinado digitalmente em 04/02/2021 13:44 )
LAURA MARTINS QUALHANO

ASSINANTE EXTERNO

CPF: ***.858.757-**

 (Assinado digitalmente em 09/02/2021 13:50 )
JACYELLI SGRANCI ANGELOS

DISCENTE

Matrícula: 9999244720
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