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Data da reunião: 15 de fevereiro de 2022
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Local: Reunião Remota via Google Meet

Conselho Gestor
Robson Caldas de Oliveira Direção-Geral - Presidente do Conselho
Jeremias Rodrigues da Silva Direção de Ensino, Pesquisa e Extensão
Wesley da Silva Oliveira Docente
Marcos Venicius de Oliveira Silva Técnico Administrativo
Edna Rodrigues dos Santos Brito Discente
Kadija de Almeida Guimarães Administração Regional de São

Sebastião
Carima Ramos Scarabelot Sindicato dos Secretários e Secretárias

do Distrito Federal

Pauta:

1) Eleição dos representantes discentes no Conselho Gestor e posse de novos membros.

2) Aprovação de diretrizes para o retorno presencial integral pelo Conselho Superior.

3) Solicitação de apoio da Administração Regional com demandas do CSSB.

4) Informes:
- Implantação da LudoIF e parquinho.

 
Eleição dos representantes discentes no Conselho Gestor e posse de novos membros.
O Diretor-Geral Robson Caldas de Oliveira inicia a reunião às 14h10 e dá posse a Edna Rodrigues dos
Santos Brito como representante dos discentes.

Aprovação de diretrizes para o retorno presencial integral pelo Conselho Superior
O representante da direção-geral mostra a resolução de retorno à presencialidade e diz que a partir de
agora é obrigatório o uso de máscara, a apresentação de cartão de vacinação e reafirma que o
presencial será a regra e o não presencial será a exceção. Reforça que a instituição não tem como
fornecer máscaras para todos os servidores e alunos devido à situação orçamentária e deixa claro que
mesmo que pode ocorrer o fechamento, caso o GDF determine ou a instituição julgue adequado dianta
do cenário da pandemia. Ele abre para os representantes comentarem, e o representante Wesley da
Silva Oliveira fala que os desafios de biossegurança são adaptativos e vão exigir inventividade e trabalho.
O representante Marcos Venicius de Oliveira Silva diz que não estamos voltando ao normal e que a
Coordenação de Assistência Estudantil e Inclusão Social (CDAE) atender de porta fechada não é uma
opção, tampouco nem de porta aberta, pois precisa manter o sigilo, mas que a espera que o bom senso
sempre favoreça para que exista sempre um retorno seguro. A representante Carima Ramos Scarabelot
diz que será um ano de adaptarmos a uma nova cultura, no sentido de nossas vidas sociais diante do
novo normal e que vai sempre ser necessário entrar em contato com os alunos não somente
presencialmente.

Solicitação de apoio da Administração Regional com demandas do CSSB.



Sobre a renovação da permissão de uso de Cento de Múltiplas Funções, o representante Robson Caldas
apresenta suas dúvidas acerca da publicação do novo Termo de Cessão, aprovado pelos jurídicos da
Administração Regional e do IFB, antes do vencimento do atual Termo vigente. A representante Kadija de
Almeida Guimarães diz que, a princípio, é deixar vencer para renovar, mas que vai deixar encaminhado
devido ao ano de eleição para a publicação tão logo possível. Sobre a doação definitiva do prédio, a
representante Kadija Guimarães diz que vai verificar, mas que há interesse da Administração de fazer a
doação.
O Diretor-Geral diz que o campus, durante 2020 e 2021, articulou com a Administração Regional e o
mandato do Dep. Distrital Chico Vigilante para fazer a iluminação no beco próximo devido aos assaltos
que nele ocorrem e pergunta se há alguma atualização sobre isso. A representante Kadija explica que a
CEB é a única do DF capaz de fornecer isso é por licença de licitação, só que muitos preços subiram e
tiveram que fazer uma atualização do orçamento e passou para o ano seguinte. As calçadas serão feitas
pela NovaCapOVACAP, a representante disse que vai verificar novamente.

4) Informes:
Implantação da LudoIF e parquinho.
O Diretor-Geral diz que o recurso para construir a LudoIF e o parquinho veio de emenda e que eles estão
finalizando a parte da reforma, somente faltando os brinquedos e que espera que se torne uma
referência para o curso de Pedagogia. O contêiner dos estudantes está para ser entregue e o canteiro de
obras do Centro de Formação Tecnológica também está sendo feito.

Robson agradece a todos e termina a reunião às 15h22. 
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