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SÚMULA DA 2° REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DO  IFB-

SÃO SEBASTIÃO EXERCÍCIO 2020 

Data da Reunião: 03/04/2020 

Horário: 09h 

Local: Reunião remota via plataforma Hangouts Meet. 

 

Conselho Gestor 

Robson Caldas de Oliveira Direção-Geral 

Maria Normélia Alves Nogueira Sindicato das Secretárias e Secretários do 

Distrito Federal 

Darlene Almada de Oliveira Soares Diretoria de Ensino, Pesquisa e Extensão 

Marcos Venicius de Oliveira Silva Técnico-Administrativo 

Ricardo Gabriel Tenório Ramos Administração Regional de São Sebastião 

Wesley da Silva Oliveira Docente 

 

 

Informes: 

 

1) Atualização sobre as emendas federais e a MP 914/2019 (Robson). 

 

2) Finalização dos trabalhos da Comissão para elaboração de estudo para licitação dos 

serviços na Cantina do CSSB (Wesley). Documentos anexos (13 e 14) 

 

1) Contextualização sobre as questões da pandemia do coronavírus, situação no IFB e 

no CSSB e ações tomadas. 
 

A reunião iniciou às 9h15, com fala do Presidente sobre os posicionamentos que estão 

sendo tomados pelo IFB no atual cenário que estamos vivendo uma pandemia do 

coronavírus. O Presidente informa que as decisões foram tomadas a partir do Decreto do 

Governo do Distrito Federal n°40.520 de 14/03/20 e relembra que no início todos ficaram 

reticentes sobre as medidas tomadas pelo governador pelo fato de tais medidas serem 

tomadas antes do governo federal, mas que ao final entendeu que a medida tomada é 

relevante, supondo assim que o GDF possuía mais informações a esse respeito.  

 

O Presidente relata que nos primeiros dois dias foram mantidas as atividades de forma 

precária, pois muitos alunos e servidores têm filhos que estudam nas escolas do GDF e 

muitas vezes ficaram impossibilitados de estudar ou trabalhar por esse motivo. Assim, o 

IFB achou por bem seguir a determinação do GDF. 
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O Presidente projetou informações referentes ao site oficial criado pelo IFB “COVID 19 

fique ligado”, onde concentra todas as informações sobre a situação do IFB e para orientar 

alunos e servidores que estão em casa. 

 

O Presidente fala das notas oficiais que foram lançadas ao decorrer das semanas. Essas 

notas oficiais previam datas de suspensão de aulas, serviços a ser mantido presencialmente 

e aqueles que teriam a possibilidade de serem executados de forma remota, como por 

exemplo pesquisa, extensão, orientação de aluno, etc. 

 

A última Nota oficial vigente é a de número 05 que trata sobre a suspensão do calendário 

acadêmico até o dia 31 de maio. Foram feitas consultas às coordenações de cursos, 

assistências estudantis para avaliar a possibilidade de fazer parte das aulas na modalidade 

à distância (EAD). 

 

O Presidente fala da decisão do Colégio de Dirigentes, reunião onde se reúne a Reitora, os 

pró-reitores e diretores-gerais dos Campi, que decidiram suspender aulas tanto presenciais 

como à distância, pelas dificuldades dos estudantes aos Ambientes Vituais de 

Aprendizagem (AVA) e por outras dificuldades que impossibilitam fazer essas atividades, 

e ainda ressalta uma particularidade da comunidade do campus São Sebastião que é possuir 

um grande público feminino que faz muito afazeres domésticos e que teria muitas 

dificuldades de acessar o computador com regularidade. Outro ponto importante é que 

muito dos alunos fazem as atividades acadêmicas nos computadores do IFB. Dessa forma, 

nessa reunião foi decidido quais serviços seriam mantidas presenciais e/ou remotamente. 

 

O membro Marcos apresenta uma pesquisa feita aos estudantes por meio de um formulário 

contendo perguntas relacionadas ao acesso dos alunos à tecnologia e o resultado dessa 

pesquisa auxiliaria a decisão de possibilitar aulas EAD.  

 

O membro Marcos começa a apresentação da pesquisa dizendo que o fato de a assistência 

estudantil ter um contato privilegiado com os estudantes, os resultados das pesquisas já 

eram previsíveis, porém, considera importante ter dados.  
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O membro Marcos ressalta duas premissas iniciais nessa pesquisa: o alcance desse 

formulário aos alunos, pois a previsão é que muitas pessoas não chegaram a ter 

conhecimento por não ter acesso a computadores e outro ponto seria tratar de assunto com 

relação a vulnerabilidade principalmente na questão de saúde sendo um assunto relevante 

e levando em conta a nossa real situação de isolamento no momento. Marcos fez a leitura 

das perguntas mais relevantes, fazendo um breve relato de acordo com as respostas. 

 

À medida que Marcos comentava sobre a pesquisa, o formulário foi projetado mostrando 

assim os resultados. Totalizando 607 respostas, Marcos considera que foi um número 

razoável. Além dessa pesquisa ser importante para a tomada de decisão quando as aulas 

serem ministradas EAD, será muito importante para trabalhar outras questões, tanto na área 

da assistência estudantil, como na psicologia. 

 

O Presidente fala sobre alguns encaminhamentos que foram feitos no campus a respeito 

dos serviços prestados, alguns técnicos estão no teletrabalho, como eles batem ponto foi 

pensado em um termo de pactuação para que os servidores registrem suas atividades em 

um relatório e entreguem os registros semanalmente às suas chefias imediatas. Quanto aos 

docentes estão desempenhando algumas atividades remotas para desenvolver ações em prol 

dos alunos e da comunidade, um exemplo disso é a Rede IFB Ciência Solidária, onde os 

docentes podem se inscrever por meio de um formulário no que podem contribuir. Quanto 

aos terceirizados foi publicado um documento pelo Ministério da Economia para que fosse 

conversado com as empresas, a fim de evitarem aglomerações de pessoas. Foi pensado em 

fazer revezamentos, escalas sem que os colaboradores não fossem prejudicados. O 

Presidente ressalta a dificuldade de negociação com as empresas pois o tipo de contrato é 

por serviço, sendo mais difícil a flexibilização dos serviços prestados. 

 

A membra Normélia parabeniza ao IFB pelas ações e iniciativas referente aos 

colaboradores diante desse cenário tão difícil para todos nós. Em relação pesquisa realizada 

pela assistência estudantil, diz que achou o percentual de pessoas que não tinham acesso a 

plataforma muito alta e indaga como eles conseguem fazer o curso se não conseguem 

acessar a plataforma? 
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O membro Marcos responde que seja provável que tais respostas sejam oriundas de alunos 

calouros, com o ingresso de um número razoável nos cursos. E outra possibilidade também 

é que tais respostas possam ser de pessoas que ficaram muito tempo fora da escola. Outro 

aspecto importante a considerar seria a possibilidade de os discentes entenderem a pergunta 

de outra forma, como por exemplo qual a frequência que eles utilizam o computador fora 

das atividades acadêmicas sendo assim, responderam que não acessam com frequência. 

Marcos complementa a resposta sugerindo que no futuro poderia ser trabalhado essa 

possibilidade do incentivo ao uso do computador em conjunto com os professores de 

informática ajudando essas pessoas que tem dificuldades. 

 

O membro Ricardo diz que compreende exatamente a questão de as pessoas ainda não 

terem acesso pelas questões já abordadas como, por exemplo, os calouros, alunos do EJA, 

ele diz que onde ele trabalha alguns servidores no começo tiveram muitas dificuldades de 

acesso ao computador e ele começou a ensinar o pessoal, forçando os a aprender, e 

incrementa seu comentário dizendo que podemos pensar em imersão tecnologia. Ele se 

dispõe a emprestar uma impressora 3D para confecção de um produto que o Campus vai 

fabricar. 

 

O Presidente Robson agradece a iniciativa e disponibilidade e como encaminhamento 

Robson entrará em contato com professor da área de informática e o técnico de TI para ver 

o que pode ser feito com relação ao uso do equipamento. 

 

2) Planejamento dos recursos da Assistência Estudantil. 

 

O Presidente Robson faz um breve relato dizendo que nas gestões anteriores, não fazia 

parte da rotina do Campus passar informações quanto aos recursos destinados à Assistência 

Estudantil para o Conselho Gestor, por falta de integração dos conselheiros para as 

reuniões. Por vários anos ficou sem Conselho Gestor, por isso a validação desses recursos 

era realizada sem o consentimento desse conselho, mas considera muito importante que as 

informações com relação à aplicação desses recursos sejam levadas ao conhecimento de 

todos. 
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O membro Marcos fala sobre a política estudantil no Brasil, algumas dificuldades 

enfrentadas e a evolução dessa política nas diferentes modalidades de ensino. Ele fala sobre 

o desafio da permanência das pessoas em continuar estudando em meio a diversas situações 

que não contribuem para a continuidade do mesmo na escola. Marcos complementa que a 

assistência estudantil vem financiar e dar suporte a esses alunos. A Política de assistência 

estudantil se estrutura em programas e ações ou atendimentos. 

 

Com base no documento que trata dos assuntos relacionados às políticas de assistência 

estudantil o membro Marcos explica de forma bem clara e resumida os 04 principais 

programas que transferem dinheiro de uma forma direta e indireta que são: a) Programa 

Auxílio Permanência; b) Programa Monitoria; b) Programa de Desenvolvimento Técnico-

Cientifico e d) Programa PINCEL. 

 

O membro Marcos explica que a estrutura da Assistências Estudantil de cada campus deve 

ter uma equipe mínima: psicólogo, assistente social, coordenador, assistente de aluno, 

Técnico em Assuntos Educacionais, e complementa que essa equipe mínima presta 

atendimento variados e focados em cada uma dessas competências.  

 

O membro Marcos explica que o recurso no IFB disponibilizado para assistência estudantil 

conta com a participação da comunidade, com o parecer dos assistentes sociais e com o 

processo de decisão, onde participam o Diretor-Geral e o Conselho Gestor. Em resumo: ele 

explica como, quando e com que esses recursos poderão ser utilizados levando em 

consideração as orientações de decreto, consulta pública e políticas de assistência 

estudantil. 

 

O Presidente Robson informa que foi instituído um Comitê de Emergência (COE) do IFB 

para assessorar o gabinete da reitoria com ações frente a algumas situações adversas como 

a pandemia e um dos assuntos discutidos foi a Assistência Estudantil. A partir do 

encaminhamento do COE, o Colégio de Dirigentes apresentou uma proposta inicial de um 

auxilio emergencial específico, onde seriam comtemplados todos os estudantes que fizeram 

a inscrição para o auxílio permanência por um período de 2 meses no valor de 150 reais e 
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caso o recurso disponibilizado não seja usado na sua totalidade, os percentuais definidos 

em consulta pública serão seguidos. 

 

Haviam sido definidos os percentuais do Parecer do Serviço Social e os da consulta pública 

à comunidade acadêmica do CSSB. Apesar de ambos diferirem um pouco nos percentuais, 

ambos priorizavam os auxílios permanência e emergencial. O permanência pressupõe que 

o aluno esteja na escola, já o emergencial é o mais propício para esse momento. Dessa 

forma, foi solicitado ao Conselho Gestor a flexibilização dos percentuais desses auxílios 

para ajudar de forma mais rápida esse estudante e sua família. 

 

O Presidente Robson sugere ao Conselho que referendem a consulta pública e o parecer do 

serviço social, flexibilizando e respeitando o que a assistência estudantil definir como 

prioritário para aquele momento aprovar o que foi definido flexibilizando os percentuais 

diante dessa situação adversa do coronavírus. Observou ainda que existem créditos 

condicionados ainda a serem aprovados pelo Congresso Nacional (cerca de 40% do 

orçamento da Assistência Estudantil). 

 

Após debates o Conselho Gestor DECIDIU a aplicação dos recursos da Assistência 

Estudantil da seguinte forma: 

- Enquanto perdurar a situação de pandemia, flexibilizar os percentuais dos recursos 

dos auxílios de acordo com a necessidade dos estudantes, mapeado mês a mês, pela 

Assistência Estudantil, sem se ater aos percentuais previamente definidos; 

- Após a situação de pandemia, se os recursos condicionados não forem aprovados, 

será respeitado os percentuais do Parecer do Serviço Social, apenas atendendo os 

auxílios permanência e emergencial; 

- Após a situação de pandemia, se os recursos condicionados forem aprovados, será 

respeitado os percentuais da consulta pública já realizada com a comunidade ou, 

dependendo do cenário futuro, realizar nova consulta e seguir os percentuais 

aprovados. 

 

O Presidente Robson informa que temos um grupo de servidores que estão se mobilizando, 

fazendo campanha para arrecadar alimentos para distribuir as famílias necessitadas. 
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O membro Wesley pergunta se quando foi lançado essa ideia da flexibilização do benefício, 

cada campi tinha ideia da quantidade de inscritos ou se já tem projeções mínimas de quanto 

gastaria nesses 2 meses. 

 

O membro Marcos responde que em média 281 pessoas. 

 

O Presidente Robson informa que esse Conselho vai referendar as escolhas que a 

assistência estudantil e os dirigentes tomarem em relação a flexibilização da aplicação dos 

recursos da assistência estudantil na situação de pandemia que a gente vem enfrentando e 

após passar essa pandemia e a situação se normalizar, voltará a ser discutido. 

  

Todos os conselheiros presentes estão de acordo com encaminhamento. 

 

3) Necessidades de infraestrutura do CSSB e seu entorno. 

 

O Presidente Robson fala da importância da presença do membro Ricardo nessa pauta e 

justifica que ele precisou se ausentar da reunião. 

 

O Presidente Robson diz que novamente a gestão está solicitando a planta do Múltiplas 

funções à Administração Regional, foi feito também um ofício para a permissão do uso do 

local, mas enquanto isso estamos dando continuidade nos trabalhos realizados. 

 

O Presidente Robson mostra algumas fotos da reforma que está em andamento no Múltiplas.   

 

A membra Normelia diz que em relação à regularização do espaço, ela sugeriu ao Conselho 

fazer um documento de urgência no andamento dessa documentação.  

 

O Presidente Robson acha muito válido a sugestão. 

 

Informes: 
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Com relação ao informe das Emendas Federais, o presidente informa que foi solicitado por 

alguns deputados principalmente pelo deputado Israel, que os recursos dessas emendas 

fossem destinados para área da saúde. 

 

Quanto ao informe MP 914/ 2019 que fala sobre a escolha dos dirigentes dos Institutos 

federais o presidente Robson informa que tal medida não será discutida nesse momento e 

que possivelmente caducará no mês de junho. 

 

E relação ao informe Finalização dos trabalhos da Comissão para elaboração de estudo 

para licitação dos serviços na Cantina do CSSB, o membro Wesley relata que foi 

constituído uma comissão para minutar os serviços, essa comissão foi presidida pelo servidor 

Ronaldo, foi feito um relatório que consta os trabalhos realizados. O Documento será 

enviado ao setor jurídico do IFB para aprovação ou adequações que porventura sejam 

necessárias. 

 

A reunião terminou às 11h45. 


