
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília

Súmula da 15ª Reunião Ordinária do Conselho Gestor

São Sebastião

Exercício 2021

Data da reunião: 26 de outubro de 2021
Horário: 14h
Local: Reunião Remota via Google Meet

Conselho Gestor
Robson Caldas de Oliveira Direção-Geral - Presidente do

Conselho
Marcos Veinicius de Oliveira Silva Técnico-Administrativo
Maria Clara Pereira Discente
Carima Ramos Scarabelot Sindicato dos Secretários e

Secretárias do Distrito Federal
Rosemairy Mota Corrêa Sindicato dos Secretários e

Secretárias do Distrito Federal

Pauta:

1. Orçamento 2022
2. Instrumento de avaliação da Gestão CSSB 2020-2021
3. Eleições para o Conselho Gestor

Às 14h05 o Presidente Robson Caldas iniciou a reunião e cumprimentou os presentes e
começou dando os Informes:

- Divisão dos Institutos Federais: o governo está aprovando a criação de novos Institutos
Federais a partir da divisão de alguns existentes sem a criação de vagas para alunos a
mais, tampouco com a criação de novos campi, cuja intenção não é ampliar o atendimento
das comunidades, mas ter apoio político em algumas localidades, tendo em vista como se
deu o processo de adesão dos Institutos a serem divididos.
Não haverá a criação de códigos de vagas para atuação em novos cursos ou suprir a
carência atual nos campi, especialmente de técnicos administrativos, mas vão se criar
estruturas administrativas vinculadas às novas Reitorias. A maioria dos Institutos foram
contra, porque se criam despesas a mais e já não tem dinheiro para os que já existem, nem
códigos de vagas.

- Plano de Retorno Gradual às Atividades Presenciais – etapa de transição: o plano foi
aprovado e que terá que conversar sobre as atividades práticas que retornarão. No geral, o
Campus São Sebastião (CSSB) vêm sofrendo apenas algumas pressões principalmente de
parte de pais e responsáveis do Ensino Médio, em virtude de comparação com a rede
pública distrital.

a. O orçamento de 2022 para o CSSB está previsto R$ 1.517.134,88, valor abaixo da matriz
de 2020 foi R$ 1.669.630,40. Este ano de 2021, em virtude de orçamento de cerca de R$
1,2 milhões, acarretou na busca de emendas parlamentares para fechar em R$
1.544.254,25, que possibilitará o pagamento de todas as contes e com sobra por volta de



R$ 40 mil reais para aquisições e investimentos até o final do ano. A maior parte dos gastos
dos campus é com os terceirizados, em torno de 70% dos gastos. Foi implementado placa
solar para diminuir os custos com energia. O representante dos Técnicos Administrativos
Marcos Venicius Silva relembra que ainda existe a possibilidade de contingenciamento.
Robson acredita que não vão liberar tanto dinheiro por emenda por ser ano eleitoral e
haver a necessidade dos parlamentares atenderem suas bases eleitorais.

b. Instrumento de avaliação da Gestão CSSB 2020-2021: Robson diz que enviou um link da
proposta de avaliação para a contribuição dos Conselheiros. O representante dos Docentes
Wesley Oliveira sugeriu por e-mail uma sessão do formulário para avaliação de
coordenações. Ano passado houve um número baixo de respostas dos alunos para o
formulário. O desafio deste ano será engajar mais os estudantes. A partir das observações
de Wesley, Robson vai enviar o formulário para os membros do Conselho Gestor avaliarem
e depois que retornar, ele divulgará a avaliação para todos com formulário aberto por
quatro semanas.

c. Sobre a pauta das eleições para o Conselho Gestor, os membros discentes, docentes e
técnicos-administrativos são eleitos por seus pares. Robson solicitará apoio à Coordenação
de Assistência Estudantil e Inclusão Social (CDAE) para fazer a mobilização dos estudantes.
Também consultará os demais membros e os da sociedade civil, que são escolhidos pela
Direção-Geral, se possuem interesse na recondução. O que vai vencer é o mandato dos
conselheiros que assumiram em 2019. O vencimento das portarias é de 2 anos, mas pode
haver a deliberação pela recondução dos membros, o Presidente vai perguntar a eles se
querem recondução e fazer uma reunião extraordinária, se necessária, para deliberar se os
membros aceitam ou não a recondução.

Robson termina a reunião agradecendo a presença de todos.

A reunião terminou às 16h32
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