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Conselho Gestor
Robson Caldas de Oliveira Direção-Geral – Presidente do Conselho.
Marcos Venicius de Oliveira Silva Representante Técnico-Administrativo.
Kadija de Almeida
Guimarães

Representante da Administação Regional de São
Sebastião

Carima Ramos Scarabelot Sindicato das Secretárias e Secretários do Distrito
Federal

Wesley da Silva Oliveira Representante Docente.

Convidada
Jennifer Ferreira Estudante do curso de Letras-Português em estágio

na Direção-Geral

Pauta:

1) Ocorrências disciplinares no Ensino Médio.

2) Segurança no entorno do Campus São Sebastião. 

3) Apoio aos estudantes para que se organizem suas representações discentes (Grêmio
Estudantil e Centros Acadêmicos.

4) Informes:
- Convite para a inauguração da LudoIF.
- Convite para a abertura dos Jogos do Instituto Federal de Brasília.
- Eventos do Campus São Sebastião e do IFB: Semana de Ciência, Cultura e Arte; ConectaIF; e Simpósio
de Letramento e Criatividade (Silecri).

5) Visita ao campus. Especialmente para os Conselheiros que ainda não conhecem a escola.

Às 14h19 o presidente Robson Caldas iniciou a reunião, cumprimentando a todos. Agradeceu a presença
e informou que a aluna Jennifer Ferreira participará desta reunião como estagiária da Direção-Geral.
Seguem as pautas abordadas.

1) Ocorrências disciplinares no Ensino Médio.

O presidente Robson Caldas explicou que a pauta apresentada se deve ao retorno presencial das aulas e
aos registros de ocorrências disciplinares que aconteceram no campus. Considerou importante abordar o
tema hoje, apesar de o assunto ter sido discutido em reunião anterior. As ocorrências registradas foram:
situações de desrespeito, conflitos, brigas, situações de vandalismos, pichações, depredação e situações
de uso de drogas lícitas e ilícitas no interior e exterior da escola. Robson Caldas considerou que o período
em que os alunos ficaram fora da escola, no ensino remoto, comprometeram suas relações de



sociabilidade.

Até o momento, algumas providências foram tomadas no sentido de tentar solucionar os problemas
mencionados:

Foi conversado com a Reitora Luciana Massukado, a Pró-Reitora de Ensino Veruska Ribeiro e a
Procuradora Ingrid Pequeno para encontrar ferramentas para mitigar essas situações e fazer algo
para a segurança da comunidade acadêmica;
Foi solicitado ao Batalhão Escolar apoio para rondas e eles têm sido bem solícitos.
Foi solicitado ao Batalhão Escolar apoio para apresentar palestras sobre medidas disciplinares;
A área de Ensino tem pensado também em ações para encontrar formas de resolução dos
problemas;
Será elaborado um novo Pacto de Convivência com os estudantes, abordando regras básicas de
convivência, por Comissão própria constituída para elaborar fluxo disciplinares; e
As Coordenações Pedagógica e do Ensino Médio, que já visitaram as turmas para uma conversa
com os alunos.

O presidente Robson Caldas explicou como o Regulamento Discente é aplicado nessas situações e que o
campus possui uma Comissão Disciplinar que analisa os casos e as sanções a serem aplicadas. Com
relação às sanções aplicadas, essa Comissão poderá aplicar advertências e suspensões até 15 (quinze)
dias, ficando na responsabilidade da Direção Geral as suspenções a partir de 15 (quinze) dias. Esclareceu
que nas hipóteses de exclusão ou não renovação de matrícula, o processo é apresentado ao Conselho
Gestor, que dentro do Regulamento Disciplinar, tem autonomia para deliberar.

O conselheiro Marcos Silva comparou o papel desenvolvido pela Coordenação de Assistência Estudantil e
Inclusão Social (CDAE) à orientação escolar que é feita pelas escolas regulares do GDF. Refletiu sobre a
forma que as crianças e adolescentes têm de associar acolhimento e disciplina dentro do ambiente em
que vivem e o peso de deveres e obrigações que é amputado a pais e filhos dentro de seus deveres e
obrigações.

Considerou importante a necessidade de que desde o ingresso do estudante no ambiente escolar, deve
haver um trabalho de forma a deixar claro quais são as regras de convivência e a conscientizar os
indivíduos das permissões e proibições estabelecidos os limites. Enfatizou que trabalhar com a
prevenção na formação educacional e publicizar desde o ingresso do aluno quais são as pactuação de
convivências e as normativas, ajudaria muito no momento de aplicar a sanção. Relatou que os alunos
são, na grande maioria pessoas que aproveitam muito as oportunidades disponíveis pelo campus.
Informou que a CDAE está focando sempre no acolhimento, mas há sempre interfaces onde pode atuar.
Considerou eficiente trabalhar sempre com a prevenção.

A conselheira Carima Scarabelot  complementa que em muitos casos de indisciplina de alunos, é
necessário um acompanhamento com os pais e alunos.

O conselheiro Wesley Oliveira informou que apesar de não estar lecionando no Ensino Médio, está ciente
das ocorrências mencionadas. Considerou necessário apurar como as notícias sobre os acontecimentos
repercutem e fazer uma separação dos casos específicos dos casos aleatórios. Sugeriu fazer um estudo
de caso das ocorrências registradas para saber como lidar com essas situações.

Sobre a pauta “3) Apoio aos estudantes para que se organizem suas representações discentes
(Grêmio Estudantil e Centros Acadêmicos) ” o presidente Robson Caldas explicou que, por motivo de
suspensão das aulas no período da pandemia, os espaços que eram destinados ao grêmio estudantil e
aos centros acadêmicos foram usados para outros fins, porém tais espaços já foram desocupados e serão
entregues ao grêmio. Robson solicitou a este Conselho, apoio e acolhimento a esses estudantes para a
construção e organização dos centros acadêmicos para que possam usar os espaços a eles destinados.

Acerca da pauta “2) Segurança no entorno do Campus São Sebastião”  foram relatados casos
recentes de assaltos e insegurança no entorno do campus com estudantes. Foram dados alguns informes
sobre a dificuldade na instalação de lâmpadas no campus por falta de mão de obra e de adaptações
técnicas nos atuais postes; da necessidade de apoio da Administração Regional na iluminação do beco;
da confecção de selos de identificação para os carros pela gestão do campus; e de processo para todo o
IFB em andamento de câmeras, catracas para pedestres e cancela de controle de entrada e saída de
veículos, a ser financiado via emendas parlamentares.

A conselheira Kadija Guimarães relatou que está satisfeita em participar deste Conselho. Observou que
as mesmas situações que acontecem aqui na escola são comuns a outros espaços públicos.



4) Informes

- Convite para a inauguração da LudoIF.
Na próxima sexta-feira, dia 03/06 às 14h, será inaugurada a Ludoteca LudoIF. O evento contará a
presença da Reitora Luciana Massukado e da Deputada Federal Paula Belmonte, quem destinou a
emenda para construção do espaço. O convite será enviado pelo e-mail.

- Convite para a abertura dos Jogos do Instituto Federal de Brasília.
Os Jogos do Instituto Federal de Brasília- JIFs ocorrerá no Campus São Sebastião, do dia 23/06 ao dia
02/07 e o convite foi estendido a todos os conselheiros.

- Eventos do Campus São Sebastião e do IFB:
Foi informado os eventos que irão ocorrer nos próximos meses e as datas:
Semana de Ciência, Cultura e Arte: 18 a 22/07;
Conecta IF: 17 a 21/10; e
Simpósio de Letramento e Criatividade (Silecri): 07 a 09/12.

5) Visita ao campus. Foi feito um tour pelo campus para os conselheiros conhecerem o espaços.

Robson agradeceu a presença de todos e a reunião terminou às 16h20.
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