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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE GESTÃO DO IFES CAMPUS ARACRUZ 

 

Às dezesseis horas e vinte cinco minutos do dia vinte e cinco de outubro de dois mil 

e doze, na Sala 09 (nove) do Campus Aracruz do Instituto Federal do Espírito Santo 

- Ifes, sito à Av. Morobá, 248, Aracruz, Espírito Santo, reuniu-se o Conselho de 

Gestão deste Campus, composto pelos membros presentes RICHELI GUSTAVO 

ZORZAL, LEANDRO BITTI SANTA ANNA, ANDRÉ ROMERO DA SILVA, ELVINA 

MARIA DE SOUSA ARRUDA, MARA LUCIA LOUVEM VIANNA, ROSEANE MAIOLI 

MONTEIRO, ILDOMAR ALVES DO NASCIMENTO, JEORGE TERCI 

GASPERAZZO, FELIPE DE OLIVEIRA PALACIO, THAINA DA SILVA RIBEIRO, 

DARLEN BORGES COUTINHO e  HERMES VAZZOLER JUNIOR, este último 

Presidente do Conselho e Diretor-Geral do Campus, iniciou a reunião com a 

apresentação da pauta do dia:  

- Apresentação dos membros e leitura da ata anterior;  

- Informes; 

- PDI; 

- Conclusão.  

Feita a apresentação de cada membro presente, e a leitura da ata anterior, sendo a 

mesma aprovada e assinada por todos os presentes, o servidor André Romero da 

Silva colocou sobre o 1º Encontro de Licenciatura em Química (ELQ), de 20 a 22 de 

novembro na Câmara Municipal de Aracruz, a servidora Elvina Maria de Sousa 

Arruda colocou sobre a importância da Avaliação Institucional do IFES-Campus 

Aracruz, que se encontra no site do IFES. O diretor Hermes expos sobre o e-mail 

recebido do Movimento Voz Ativa (MVA), que solicitou autorização para acesso ao 

campus no dia 29 de outubro de 2012, de 9h às 17h, para colocar sobre questões de 

cunho eleitoral para Reitor. O servidor Leandro Bitti Santa Anna fez a leitura do e-

mail recebido para todos os membros presentes. Abriu-se votação para a vinda ou 

não do MVA, onde a maioria entende que só deverá ser autorizada a vinda do 
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mesmo a partir de novembro, conforme calendário do Conselho Superior de 

campanha eleitoral. A seguir, o diretor começou a apresentar o PDI do campus 

Aracruz e disse que na época em 2009, o PDI foi construído sem muita participação, 

visto que não havia muitos servidores no campus. Explanou sobre a Lei 11.892, que 

fala sobre a criação dos Institutos Federais, e sobre a implantação e expansão do 

campus Aracruz. A servidora Mara Lucia Louvem Vianna fez uma observação 

acerca das certidões de imóveis do campus Aracruz, informando que todas estão 

regularizadas e registradas no cartório. O diretor Hermes frisou a importância do 

plano de ação e destacou as principais metas do campus Aracruz para o período de 

2009-2013. Hermes colocou que recebemos 2600m² de área construída e que 

temos a meta de chegar a 12700m² de área construída em 2014. Ressaltou sobre o 

aumento da oferta de vagas para cursos técnicos, chegando a cerca de 1000 

alunos. Falou-se a seguir sobre o plano de convênio com a Petrobras, que possui o 

objetivo geral de capacitar 2 mil pessoas e receber 4,5 milhões de reais, e frisou que 

hoje, mesmo sem ter sido recebido nenhum recurso, já se capacitou através dos 

programas ligados a Petrobras, cerca de 600 pessoas. Apresentou os projetos 

realizados no campus como o Programa Mulheres Mil e Pronatec. Frisou sobre a 

aspiração do campus em criar o Centro de Certificação Acadêmica e o Centro 

Vocacional do Trabalho (CVT) em soldagem. O servidor André Romero informou 

que fez uma visita a empresa Imetame, em que a mesma se mostrou interessada 

nos cursos de soldagem, sobretudo MIG/MAG. Hermes retomou a palavra e 

apresentou o interesse do campus na certificação de laboratórios de metrologia 

mecânica e química e ensaios de materiais. A servidora Elvina informou sobre a 

atualização do PDI para o próximo ano em todos os campus. O servidor Richeli 

informou que se inscreveram pessoas entre 30 e 40 anos para o processo seletivo 

do Técnico Integrado ao Ensino Médio, e falou das dificuldades que poderão ocorrer 

e da possibilidade da abertura do PROEJA. Hermes esclareceu que para abertura 

de cursos como PROEJA, é necessário parceria com a prefeitura. O servidor Felipe 
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perguntou sobre como se deu a divisão de recursos na construção dos campus 

Aracruz, Nova Venécia e Linhares, e o diretor respondeu que Aracruz foi o campus 

que mais recebeu recursos, em virtude do grande número de equipamentos 

necessários para os cursos de Química e Mecânica. Hermes pediu para a servidora 

Elvina falar sobre o relatório da Comissão Setorial do Campus Aracruz (CSAI). 

Elvina falou sobre a principal dificuldade do campus, o espaço físico, que é 

deficiente, e frisou que cada vez mais necessitamos das conclusões das obras. 

Ficou marcada a próxima reunião para o dia 29.11.2012, quinta-feira, às 15h30min, 

no mesmo local. Em seguida, o Presidente comunicou o encerramento da reunião, 

às dezoito horas, tendo sido lavrada a presente ata que depois de lida e aprovada 

será assinada por mim, Layza Spinassé, que secretariei, e por todos presentes. 
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