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Marcos Venicius de Oliveira SilvaTécnico-Administrativo (Titular)
Edna Rodrigues dos Santos Brito Discente (Titular)
Laura Misk Brant de Faria Docente (Suplente)

Pauta:

1) Cortes no orçamento do IFB e ações de contingência a serem tomadas.

2) Conjuntura política e orçamento 2023.

3) Inaugurações no IFB e ações que ainda serão realizadas em 2022.

4) Atualização sobre medidas tomadas por conta de nova onda da Covid-19, a partir de
recomendações do Comitê de Emergência do IFB e do Comitê Local do Campus São Sebastião

5) Informes:

- Resultado da Avaliação do Curso de Pedagogia.
- Período de defeso eleitoral

Às 14h15 o presidente Robson Caldas de Oliveira iniciou a reunião, cumprimentando a todos. Agradeceu
a presença. Seguem as pautas abordadas.

Foi apresentado o cenário atual que a Rede Federal está vivenciando com relação aos cortes e bloqueios
sofridos no orçamento. Foi compartilhado com todos os percentuais de corte e bloqueio e os impactos
causados.

Foram adotadas ações conjuntas entre a Pró- Reitoria de Administração (PRAD/IFB) e os campi. Foram
feitas análises prevendo os custos para cada unidade. Concluiu-se que os campi São Sebastião, Gama e
Planaltina precisarão de apoio orçamentário e necessitarão fazer economias. A previsão de apoio de
orçamento da Reitoria para o Campus São Sebastião será de cerca R$ 287.000,00 (duzentos e oitenta
mil reais).

Sobre o orçamento do ano de 2023 foram feitas algumas conjecturas e perspectivas com relação aos
impactos e possibilidades, em um cenário de ano político. Foram feitas considerações e projeções sobre
a situação do campus para o próximo ano.

Houve algumas deliberações a partir do Colégio de Dirigentes sobre alguns recursos que eram
destinados para outros fins em programas de ensino, pesquisa e extensão serem direcionados para o
custeio dos campi acima mencionados.

Diante de toda situação desfavorável com relação ao orçamento, serão adotadas algumas ações para
que haja economia: campanhas de conscientização de uso de energia, água e combustível. Com relação
às saídas com visitas técnicas, serão interrompidas devido à necessidade de economizar combustível.
Somente as visitas que estão agendadas serão mantidas. Os serviços de ar-condicionado previstos



também não serão contratados.

Todas as informações e margens de cortes e bloqueios serão compartilhados com todos através de e-
mail.

Foram feitos alguns esclarecimentos com relação ao movimento de greve que foi aderido por alguns
servidores. Foi esclarecido que todas as reposições com relação às atividades planejadas serão feitas.
Com relação às mediações sobre o movimento de greve são pactuadas diretamente com a Reitoria e que
à gestão do campus fica atribuída somente as mediações internas sobre os acontecimentos durante o
período da greve, reposições de aulas e monitoramento das atividades. No momento, a gestão está
aguardando as definições do movimento.

Outros informes foram mencionados: a inauguração de obras por parlamentares nas últimas semanas
nos campi e visitas às obras de seu Centros de Formação Tecnológica; a proposta de alocação dos Centro
Acadêmicos no espaço do Múltiplas Funções onde funcionava o Batalhão Escolar e de instalação do
Grêmio Estudantil no atual espaço ocupado pelo Centro Acadêmico no prédio principal; sobre o espaço
de convivência dos alunos (contêiner); atualização sobre a iluminação do entorno do campus pela CEB,
com apoio da Administração Regional de São Sebastião, e da autorização das obras de acessibilidade em
calçadas no bairro São Bartolomeu que atenderão também ao campus, também com apoio da
Administração Regional.

Algumas encomendações foram feitas pelo Comitê de Emergência do IFB e do Comitê Local do Campus
São Sebastião à gestão para evitar aglomerações e eventos que envolvam público externo nos meses de
junho e julho.

Devido ao alto contágio pela Covid, entre os servidores e estudantes, as atividades presenciais ficaram
suspensas por três dias mais o feriado de Corpus Christi e ponto facultativo (13/06/22 a 17/06/22), a fim
de minimizar o número de contágios e afastamentos.

Sobre o período eleitoral (02/07 a 31/10/22), foi informado sobre as proibições e vedações aos agentes
públicos em se fazer campanha nos espaços físicos do campus e em seu expediente de trabalho.

Robson agradeceu a disponibilidade e a reunião terminou às 15h19.
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