
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

BSF - GABINETE DA DIRETORIA GERAL 

ATA DE REUNIÃO Nº 1/2022 - BSF-GABDG (11.02.17.06) 

 23543.001059/2022-05Nº do Protocolo:
Barra De São Francisco-ES, 23 de setembro de 2022.

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE GESTÃO

Aos dezesseis dias do mês de setembro do ano dois mil e vinte e dois, às nove horas e dez
minutos, no miniauditório, sob a presidência do Senhor Leonardo de Miranda Siqueira (Diretor-
Geral) do Campus Barra de São Francisco, ocorreu a primeira reunião do Conselho de Gestão,
feita por meio de convocação, com a presença dos seguintes membros: Richard Allen de
Alvarenga (representante dos Servidores Docentes), Gabriel Pinto Guimarães (representante
dos Coordenadores dos Cursos Técnicos), Osânia Cléia de Souza Lima (Coordenadora Geral
de Gestão de Pessoas), Conceição Regina Pinto de Oliveira (Diretora de Ensino), Telma Silva
Santos de Souza (Diretora de Administração), Rozimeire Lucas Lourenço Machado
(representantes dos Servidores Técnicos Administrativos), Herbert Aleixo (Diretor de Pesquisa,
pós-graduação e Extensão), Graciana Lima da Silva Vieira (representante dos Alunos do
Curso Bacharelado em Administração) e Maria Eduarda Rezende (Representante dos Alunos
dos Cursos Técnicos). O membro Angelo Roberto Fiorio Custodio (representante da
Coordenação do Curso  em Administração) não participou da reunião semBacharelado
justificativa para ausência. O presidente deu início à reunião apresentando os pontos de pauta
que foram discutidos conforme segue:  Ponto 1. Possibilidade de inclusão de servidores
com portaria de responsabilidade conforme o regimento interno do conselho de gestão

 do campus Res. CS Nº 99/2022, o senhor Leonardo apresentou a finalidade do conselho de
gestão, informando que a composição do conselho não pode ultrapassar vinte e três membros, 

  destacando quais Coordenadores das Coordenadorias na estrutura organizacional do campus
estão diretamente subordinadas às diretorias. Ressaltou que no Regimento cita coordenadores 

 como membros natos, e no campus, algumas Coordenadorias tem apenas responsáveis, 
destacando que no Campus, apenas três Coordenadorias atuam com Responsáveis: C

 oordenadoria de Tecnologia da Informação, Coordenadoria Geral de Gestão de Campo e C
oordenadoria de Extensão. Alinhado a este assunto, foi apresentada a possibilidade de
inclusão do Coordenador do Curso Técnico em Administração, haja vista que só há dois
Coordenadores para os Cursos Técnicos e tal inclusão não extrapola o número máximo de

 membros, foi aprovado por unanimidade a inclusão dos Responsáveis pelas Coordenadorias 
  como membros natos no conselho de gestão, bem como a inclusão do Coordenador do Curso 

 Técnico em Administração como membro. Sobre a publicidade das atas, ficou definido e
acordado, entre os presentes, a criação de uma aba no site do Campus para publicação, 
dando continuidade para o ponto 2. Discussão da minuta do regulamento do
estacionamento do campus, a senhora Telma expôs a realidade do campus em relação ao
estacionamento, onde fez a leitura da minuta. Tendo em vista que muitos servidores transitam

 em velocidade que oferece risco a pedestres além de estacionarem seus veículos em lugares 
 inadequados, os membros consideraram algumas alterações na minuta quanto à velocidade

 mínima permitida e possíveis sanções, adotando também a implantação de placas de
 sinalização de trânsito aos redores do campus. Sendo a minuta aprovada com as alterações,

na sequencia foi apresentado o ponto 3. Apreciação do parecer da comissão do
 planejamento do rateio de diárias do campus Barra de São Francisco, onde a Senhora

 Telma mencionou a comissão que foi criada para trabalhar na proposta de rateio de diárias, 
ressaltando que no ano de dois mil e vinte e dois houve corte de orçamento. Explanou que no
ano posterior, há previsão de corte reduzindo em mais nove por cento no orçamento de 



custeio, mesmo que seja atendido o pleito para que o Campus seja equiparado ao um Campus 
Agrícola, o orçamento será insuficiente. Concluiu apresentando que a comissão optou em

 deixar os trabalhos suspensos temporariamente e que não foi criado um regramento para
divisão de diárias, haja vista ausência de recursos para tal. Encaminhando para o ponto 4. 
Apreciação das vagas a serem incluídas no edital de teletrabalho nº 02/2022, senhor

 Herbert iniciou a sua fala, expondo que a primeira turma do edital de teletrabalho será avaliada
a partir de novembro e que já está em fase de publicação um novo edital com a proposta de
ser fluxo contínuo. Apresentou o quadro de vagas de cada diretoria e afirmou que no caso de
regime parcial é obrigatório o mínimo de um dia presencial, sendo determinado em comum

 acordo com a chefia imediata sem a necessidade de ser dia fixo. Os membros deram ciência
em sua fala, aprovando o quadro de vagas apresentado, prosseguindo para o ponto 5. 
Apresentação da planilha financeiro-orçamentária do campus, Senhor Leonardo deu início
ressaltando que é prerrogativa do conselho de gestão debater assuntos orçamentários e
financeiros do campus, citando que no final deste ano o campus receberá a previsão
orçamentária para o ano de dois mil e vinte e três e que a distribuição da mesma será discuta
no conselho de gestão. Reforçou que toda parte financeira e orçamentária encontram-se em
uma planilha disponibilizada no site do campus, sendo alimentada diariamente pela Diretoria
de Administração com a situação real do orçamento, e que é de extrema importância a
divulgação da mesma para a comunidade acadêmica. A comissão definiu as quintas-feiras
como melhor dia para as reuniões do conselho às quatorze horas, a definição do calendário
anual será apreciada em reunião extraordinária. Senhor Leonardo questiona os presentes se
restou alguma dúvida quanto ao discutido nesta reunião, não havendo nenhuma manifestação
por parte dos presentes o presidente declarou a reunião encerrada às doze horas e quinze

 minutos. Eu, Renata Franciele da Silva Lima, lavrei a presente Ata, que após aprovação segue
assinada por todos os presentes.
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