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Horário: 15:00h 

Local: Sala de Reuniões – Instituto Federal de Brasília Campus São Sebastião 

 

Pauta:  

1) Posse dos Conselheiros e apresentação dos membros e do Campus São Sebastião. 
  
2) Construção de Avaliação Institucional. 
  
3) Necessidades de infraestrutura do campus e seu entorno. 
  
4) Construção de proposta para Centro de Formação Profissional do campus 
(emenda federal). 
 
5) MP 914/2019 e impactos para a escolha de dirigentes nos Institutos Federais. 
 

 

 

 

- Posse dos Conselheiros e apresentação dos membros e do Campus São Sebastião 
 
Às 15h04 o Presidente do Conselho Robson sugere 10 minutos de tolerância para que demais 
membros possam comparecer à reunião.  
Aproveitou-se a oportunidade para fazer as apresentações dos membros presentes. 
 
O presidente detalha a composição do Conselho Gestor e suas representatividades; detalha 
qual o papel do Conselho Gestor na comunidade acadêmica.  
 
Às 16h15 o presidente do Conselho dá início à posse dos membros do Conselho. O 
presidente do Conselho faz a apresentação dos cursos em andamento no Campus São 
Sebastião e propostas de ofertas para o ano vigente, além dos eixos do Campus. 
 
 
- Construção de Avaliação Institucional 
 
O presidente pede apoio/sugestões para avaliação institucional que ainda não se efetivou em 
nosso Campus.  
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A membro Ana Cristina sana dúvidas com a Diretora de Ensino Darlene sobre a amplitude 
de avaliação.  
 
O membro Ricardo expõe seu entendimento dentro de experiências anteriores.  
 
A Diretora de Ensino Darlene expõe os trabalhos da Comissão Própria de Avaliação, em 
andamento no IFB, ressaltando a necessidade de índices qualitativos e não somente 
quantitativos para a avaliação para que sejam absorvidas as diversas percepções da 
sociedade, além do como e quando fazer.  
 
Os membros Ricardo e Ana Cristina colocam na discussão o como captar as percepções da 
comunidade acadêmica (formulários, softwares, projetos).  
 
O membro Marcos sugere captar informações dos discentes quando entram e quando saem 
da Instituição e membro Ricardo sugere periodicidade nas avaliações junto desses discentes 
para mesurar o trabalho da Instituição. 
 
A membro Luciene expõe a necessidade de participação da comunidade de São Sebastião 
para tornar a Instituição conhecida na Região Administrativa, além de suas ofertas e histórias 
de sucesso para inspirar pessoas que não acreditam que tem chance de vencer morando nesta 
região.  
 
A membro Ana Cristina dá o exemplo da UnB e sua maneira de divulgação para a sociedade.  
 
As membros Lara e Maria Clara falam da importância em se divulgar informações 
previamente à comunidade externa (visitas escolas) e para adaptação da comunidade interna 
até como maneira de diminuir evasões.  
 
O Presidente Robson fala da importância das diversas ideias expostas em reunião e prováveis 
exposições em reuniões internas para “maturação” das mesmas. 
 
  
- Necessidades de infraestrutura do campus e seu entorno 
 
O Presidente expõe que atualmente o Campus trabalha na organização do espaço Centro 
Múltiplas Funções, basicamente estética, mas que o lugar necessita de intervenções maiores, 
pois por ser antigo apresenta rachaduras e a ausência de calhas ajuda a ceder o terreno. Cita 
os laboratórios que lá existem e respectivas atividades.  
 
O Presidente manifesta que houve a avaliação da Engenharia IFB e que a mesma atestou que 
não há riscos/abalos estruturais.  
 
O membro Ricardo reforça que não há riscos estruturais, atestado por engenheiros da 
Administração Regional de São Sebastião, além de acompanhar e auxiliar nos pequenos 
reparos sempre que acionado pelo IFB.  
 
O Presidente informa que no momento o espaço está sem água e a necessidade de 
reestabelecimento devido as atividades que lá existem. 
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O Presidente expõe que o Centro Múltiplas Funções é patrimônio da Administração 
Regional de Sebastião dentro do terreno da Instituição o que impossibilita maiores 
intervenções para melhorias. E enquanto IFB e Administração Regional vão resolvendo a 
situação documental reforçou o pedido dos projetos junto à Administração Regional para 
fazer manutenções sem prejuízos para estrutura.  
 
As membros Ana Cristina e Normélia falam da importância de se atentar à formalização 
documental quanto à ocupação IFB antes das intervenções para evitar futuros problemas 
com auditorias internas e externas. 
 
O membro Ricardo coloca que atual Gestão do Campus e Administração Regional estão 
trabalhando para organizar situação a aproximadamente 01(hum) ano e esclarece que 
processo sobre a situação de ocupação do espaço pelo IFB foi localizado e que houve falta 
de manifestação por parte do IFB sobre possível resolução. Sugeriu-se que a Gestão do 
Campus compareça à Administração Regional para retomarem assunto.  
 
Alguns membros sugerem a cessão de uso enquanto a transferência não ocorre por ser um 
procedimento moroso. 
O membro Ricardo sugere reunião com Administrador Regional Alan para exposição de 
sugestão colocada em reunião. 
 
O Presidente Robson informa que institucionalmente o IFB está articulando propostas de 
emendas parlamentares para captação de recursos e futuras melhorias para o Centro 
Múltiplas Funções.  
 
A membro Lara fala da importância e necessidade do espaço para os alunos que também é 
cuidado por eles.  
 
A membro Darlene pede atenção ao tempo de reunião e pontos de pautas a serem discutidos 
devido atividades internas de membros docentes. 
 
O presidente Robson propõe que próximos pontos sejam dados como informes nesta reunião 
e retomada de discussões em próxima reunião.  
 
Com relação ao ponto de pauta Construção de proposta para Centro de Formação 
Profissional do Campus (emenda federal), o presidente Robson expõe a relação IFB junto 
à bancadas parlamentares e grupos sensibilizados em ajudar com recursos.  
Existem projetos para implantação de recursos nos mais diversos Campi IFB e que estão em 
momento de estruturação de propostas. 
O Campus São Sebastião tem como prioridade Centro de Formação Tecnológica. 
 
 
Quanto à pauta MP 914/2019 e impactos para a escolha de dirigentes nos Institutos 
Federais, o Campus pede apoio de toda a comunidade acadêmica para manutenção de 
autonomia dos IFs e respeito à Lei 11.892/2008 que instituiu os Institutos Federais, diferente 
do que propõe a MP 914/2019 que fere legislação. 
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 O membro Wesley expõe que a Lei de criação dos IFs é referência para universidades e MP 
enfraquece os mecanismos democráticos.  
 
A membro Luciene como membro do Conselho de Segurança coloca-se a disposição como 
membro do Conselho de Segurança e intermediar reuniões junto ao Senador Izalci Lucas.  

 
 

Reunião se encerrou às 17h03 


