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Pauta:
 
1) Recondução de membros do Conselho Gestor.
 
2) Informes sobre a Assistência Estudantil (PNAES, distribuição do orçamento).
 
3) Atualização sobre os trabalhos do Comitê de Emergência do IFB e do Comitê Local na
retomada gradual das atividades presenciais.

A reunião iniciou às 14h09, o presidente Robson Caldas cumprimentou os presentes e
conduziu a reunião iniciando a pauta:

1) Recondução de membros do Conselho Gestor.

No segmento da Administração Regional de São Sebastião, será ainda definido os membro
por indicação do Administrador Regional. No segmento dos técnicos administrativos, o
conselheiro titular Marcos Venicius manifestou interesse em prosseguir e terá pleito para
membro suplente. Sobre a recondução do Marcos, foi posta em votação e foi aprovada de
forma unânime. No segmento dos docentes, tanto o conselheiro titular, Wesley Oliveira,
quanto a suplente, Laura Brant, manifestaram interesse pelas respectivas reconduções, as
quais foram aprovadas em votação unânime. A representante Maria Clara Pereira, discente
formanda e que não poderá ser reconduzida, bem como sua suplente por esta na mesma
condição de término de curs, disse que participar do Conselho Gestor foi uma experiência
que contribuiu muito para formação dela e que ela contribuiu para levar as demandas dos
estudantes, sentindo-se grata. Para o segmento dos estudantes haverá novo pleito que será
conduzido por eles. O presidente Robson irá articular junto à Direção de Ensino, Pesquisa e
Extensão (DREP) e sua Coordenação de Assistência Estudantil e Inclusão Social (CDAE).

2) Informes sobre a Assistência Estudantil (PNAES, distribuição do orçamento).
O conselheiro Marcos Venicius traz que o Governo Federal quer fazer uma atualização do
decreto do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) que chegou para as



instituições se manifestarem acerca disso. Ela traz elementos orientados para a
meritocracia e assistência mais restrita ao cursos superiores. Comenta a posição do IFB no
debate do PNAES é de rechaçar esses elementos e aproveitar para colocar em evidência a
importância da Rede Federal dentro do sistema e estender os benefícios aos estudantes de
cursos de nível médio, como é hoje.

Em relação à divisão dos recursos da assistência estudantil entre os campi do IFB, houve no
último ano o aumento no valor das bolsas. Foi montada uma comissão para discutir
modelos anteriores e formular um modelo atualizado. Está em andamento a construção de
índice de vulnerabilidade, uma vez que critérios socioeconómicos são os mais eficientes
para selecionar alunos em situação de vulnerabilidade, estes critérios em todos
os campi serão iguais.

Com a perspectiva de voltar em 2022 ao presencial, o campus vai aguardar a orientação da
Pró-Reitoria de Ensino (PREN) sobre os valores mínimos para a execução de cada programa
da Política de Assistência Estudantil do IFB. Haverá o aumento das bolsas, mas isso traz a
necessidade de deixar de atender algumas demandas. Robson fala que a CDAE e o
Conselho Gestor deverão deliberar e decidir sobre estas demandas o mais rápido possível
para não descontinuar o atendimento aos estudantes por muito tempo.

3) Atualização sobre os trabalhos do Comitê de Emergência do IFB e do Comitê
Local na retomada gradual das atividades presenciais.

A conselheira Laura Brant, representante do Conselho Gestor no Comitê Local, apresenta o
plano complementar de contingência do campus São Sebastião e a pesquisa em relação à
vacinação dos estudantes. Para os ingressantes, 80% deles respondeu a pesquisa, tendo
37% completado o ciclo e 63% tomado a primeira dose. Para os veteranos, 68% tinham a
primeira dose, 25% haviam completado o esquema vacinal e apenas 5% não tinham se
vacinado. Destacou que é importante a atualização dessa pesquisa, pois a cobertura vacinal
progrediu do período em que foi realizada a pesquisa e o momento atual.

Robson encerra a reunião às 16h agradecendo aos presentes
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