
 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília 

Campus São Sebastião 
 

SÚMULA DA 9° REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DO 

IFB-SÃO SEBASTIÃO 

EXERCÍCIO 2020 

 

Data da Reunião: 08/12/2020 

Horário: 14h 

Local: Reunião remota via Google Meet. 

 

Presentes Representação 

Robson Caldas de Oliveira Presidente  

Diretor-Geral  

Laura Misk de Faria Brant Docente  

Marcos Venicius de Oliveira Silva   Técnico-Administrativo 

Maria Normélia Alves Nogueira Arranjos produtivos, sociais ou culturais 

locais - Presidente do Sindicato das 

Secretárias e Secretários do Distrito 

Federal  

Ricardo Gabriel Tenório Ramos Administração Regional de São Sesbastião 

 

Pautas: 

  

1) Centro de Formação Tecnológica. 

  

2) Conjuntura atual no país e impactos e expectativas no IFB e no campus para 2021. 

  

3) Avaliação dos trabalhos no Conselho Gestor em 2020. 

 

   

Às 14h10 o presidente Robson inicia a reunião agradecendo o apoio dos membros nas 

ações e no alinhamento de estratégias para o Campus São Sebastião neste ano atípico, além 

de destacar a importância das diversas opiniões e visões para as questões apresentadas. 

 

1) Centro de Formação Tecnológica. 

 

O presidente Robson declara a importância de um espaço como o Centro de Formação 

Tecnológica na Região de Administrativa de São Sebastião com práticas 

educacionais/sociais/ambientais e informa que foi disponibilizado para comunidade 
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acadêmica um formulário para o recebimento de sugestões que auxiliarão na formulação de 

um plano inicial. O presidente contextualiza as etapas do processo de implantação desde a 

formação de uma comissão para acompanhamento até a instrução de processo para 

licitação. 

 

Após formação de comissão, o intuito é que a primeira reunião ocorra ainda no mês 

dezembro para organização dos trabalhos que deve resultar numa proposta inicial até o 

final do mês de janeiro/2021. Um arquiteto do IFB será designado para fazer o projeto 

arquitetônico a partir das necessidades apontadas pela comissão e embasar a instrução de 

processo licitatório. A intenção é que a licitação ocorra ainda no segundo semestre de 

2021. 

 

O presidente Robson informa que o terreno destinado para o espaço é o que se encontra ao 

lado da escola Miguel Arcanjo e está alinhada uma visita da Engenharia IFB para estudo 

das intervenções necessárias. 

 

O presidente Robson atualiza andamento das conversas da Assessoria IFB junto aos 

parlamentares para obtenção de recursos adicionais para equipar o novo espaço, 

considerando que inicialmente o recurso destinado para implementação do Centro de 

Formação será empregado na fundação e elaboração da planta baixa. 

 

O presidente lembra de disponibilidade da Administração Regional de São Sebastião em 

intermediar contato para um possível apoio da NOVACAP e GDF na implementação do 

Centro de Formação Tecnológica na região administrativa. 

 

O presidente Robson concede a palavra para os demais membros. 

 

A membra Laura faz breve histórico do desenvolvimento e crescimento do Instituto 

Federal de Brasília na região administrativa de São Sebastião, dos eixos de atuação e 

núcleos criados para expansão de projetos junto à comunidade. 

 

A membra Laura ressalta que o Centro de Formação Tecnológica deve ser um espaço que 

comporte as diversas áreas de atuação da unidade IFB para que todos os docentes possam 

fazer o uso efetivo das instalações com as suas respectivas turmas. A membra sugere que o 

Centro de Formação tenha um espaço para receber/ouvir a comunidade para que o 

desenvolvimento de projetos seja baseado nas demandas trazidas pela comunidade 

(retroalimentação), uma interação constante e regular. 

 

O presidente agradece a membra Laura pelo detalhamento cronológico e observações 

efetuadas. 
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A membra Normélia relata grande aprendizado em acompanhar a motivação demonstrada 

para se proporcionar uma educação de qualidade e se disponibiliza em contribuir com a 

experiência que tem dentro do sindicalismo por meio de palestras para a formação de 

futuros profissionais. A membra conclui que acredita na união e que trabalhar junto é o que 

importa e faz a diferença. 

 

O presidente agradece disponibilidade e apoio da membra Normélia. 

 

O membro Ricardo contextualiza a necessidade de buscar mais recursos para concretização 

do espaço e a importância em se acompanhar as necessidades/variações do mercado de 

trabalho para formação dos futuros profissionais. O membro reforça que apesar do ano 

conturbado foi um período de realizações e elogia a atuação de todos. 

 

 

A membra Laura sugere a participação do membro Ricardo em comissão de 

acompanhamento de implementação do Centro de Formação devido ao seu conhecimento 

na área tecnológica e de possíveis contribuições favoráveis ao projeto. O membro Ricardo 

se coloca a disposição e aceita participar de comissão. 

 

O presidente agradece as contribuições do membro Ricardo e enfatiza a importância da 

participação dos diversos arranjos da sociedade neste Conselho. 

 

O membro Marcos compartilha que possui boas expectativas, porém com receios. Para o 

membro é necessário demonstrar clareza de todo o processo à comunidade para que não 

sejam nutridas expectativas sem a ciência das lutas a serem travadas. 

 

O membro Marcos expõe sua preocupação com relação aos recursos necessários para além 

da construção do prédio e o presidente Robson compartilha uma peculiaridade do Campus 

São Sebastião: que é a necessidade de buscar recursos para equipar espaço, diferente dos 

demais Campi que já possuem equipamentos/maquinários e faltavam espaços para 

comportá-los.  

 

O membro Marcos ressalta que o “nosso patrão” é o povo, logo é necessário atender suas 

urgências. O membro reforça que é preciso ter cautela no momento de se idealizar o espaço 

e lembrar que a finalidade é atender o povo e não vontades internas/idealizadas por 

grupo(s) específico (s). O ideal seria conciliar as necessidades e as vontades, mas nem 

sempre é possível.  

 

O membro Marcos acredita que a comunidade precisa “se enxergar” no espaço a ser 

criado, que as atividades não podem estar “descoladas” da realidade da mesma e é preciso 

ter resultados práticos. Tudo isso para evitar o riscos do espaço existir e a comunidade não 

saber do que se trata. O membro cita os cursos FIC, o Núcleo de Estudos Agroecológicos e 

Empresa Júnior como exemplos práticos. 
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O membro Marcos também cita a LudoIF como uma prestação de serviços consumida pela 

comunidade com investimento de recursos orçamentários relativamente baixo e conclui 

que a comunidade precisa ver, sentir e consumir o que é feito pelo serviço público. 

 

O presidente agradece o membro Marcos pelas observações pertinentes e ponderadas e  

informa que por se tratar de um projeto grande os riscos existem. E com relação às 

aquisições para se equipar o novo espaço haverá esforço junto aos parlamentares para 

obtenção de emendas e o mais preocupante é a manutenção do espaço (custeio), 

considerando as sucessivas situações de cortes orçamentários. 

 

O presidente reforça a necessidade de engajamento da comunidade nesse processo e 

solicita apoio do Conselho Gestor para contribuições em formulário-pesquisa. 

 

2) Conjuntura atual do país e impactos e expectativas no IFB e no campus para 

2021. 

O presidente Robson contextualiza cenário de incertezas em 2021 e reflete sobre os 

desafios a serem enfrentados: 

 Esclarecimentos à comunidade 

Atuação constante em esclarecer fatos à comunidade que está vulnerável a absorver as 

mais diversas versões, inclusive com ruídos, sobre assuntos que afetam diretamente a sua 

vida e o seu dia-a-dia. 

No atual cenário, há uma preocupação por parte do Instituto e Colegiados que dão suporte 

em não se ter atitudes precipitadas. 

 

 Interferência na autonomia 

Momento de atenção e alerta para se combater ações que não garantem a autonomia 

estabelecida às instituições(Universidades e IFs). 

 

 Carga Horária Docente 

Atenção às legislações que interferem nos parâmetros mínimos de atuação, caminhando 

para a precarização da pesquisa e extensão. 

O IFB está participando de alguns fóruns para acompanhamento. 

 

 FUTURE-SE 

Proposta que possui dispositivos que subtraem autonomia administrativa e pedagógica. 

 

 Teto de gastos e recursos próprios 

Mobilização para que os recursos captados pelas instituições além do teto de gastos sejam 

revertidos nas mesmas e não devolvidos para o governo. 

 

 Maior engajamento/atuação de algumas representações no Conselho Gestor 

Infelizmente algumas representações não foram presentes no ano de 2020 e buscar 

alternativas de engajamento dos mesmos.  

 

 Desafio de possível retorno presencial  

Acompanhar os desdobramentos da pandemia/vacina e desenhar cenários/protocolos de 

volta parcial/integral para o „novo normal”. 
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3) Avaliação dos trabalhos no Conselho Gestor em 2020. 

 

O presidente Robson concede a palavra para os demais membros para que possam fazer 

um balanço sobre a atuação do Conselho Gestor em 2020. 

 

O membro Marcos vê como necessário e de muita riqueza a manutenção do Conselho 

Gestor como apoio para as demandas da comunidade acadêmica, independente de quem 

esteja na Gestão. Além de conversar e estimular os discentes para maior participação.  

 

A membra Normélia agradece oportunidade de integrar o Conselho e informa que sairá da 

presidência do Sindicato das Secretárias e Secretários do Distrito Federal em 2021 e haverá 

uma nova representação.  

 

O presidente Robson agradece a participação do sindicato neste ano e aguarda a 

participação da membra Normélia em primeira reunião 2021 com a nova representação da 

organização. E assim que tiver definições informar o Instituto para atualização de portaria. 

 

A membra Normélia se coloca à disposição e deseja boas festas de fim de ano aos 

presentes. 

 

A membra Laura compartilha felicidade em ver o Conselho Gestor “sair do papel” e 

possuir uma frequência e efervescência. A membra acredita que na representação 

estudantil é necessário aumentar as representações considerando a diversidade de cursos e 

os diferentes interesses e desafios (técnico, superior, EAD) e explicar qual o papel do 

Conselho para atrair participação.  

 

Sobre o retorno presencial às aulas (Portaria MEC nº1030, de 01/12/2020), a membra 

Laura faz ressalvas quanto aos julgamentos precoces ao documento e que as pessoas estão 

prevalecendo as questões políticas e não técnicas. 

 

O presidente Robson compreende a fala da membra Laura, porém justifica que as reações 

negativas advêm da falta de diálogo com os atores e considera que os posicionamentos da 

gestão do campus e do IFB estão ponderados e de não enfrentamento. 

 

O presidente Robson constata que a utilização dos recursos tecnológicos facilitou a 

presença dos membros em reuniões e há possibilidades de manter as ferramentas apesar do 

retorno presencial, quando ocorrer. 

 

O presidente informa que fará contato com os Centros Acadêmicos para apoio de 

indicações de novos representantes discentes, além do Conselho de Segurança para 

recomposição de portaria. 

 

O presidente agradece a presença dos membros e deseja boas festas de fim de ano. 

 

 

 

 

A reunião encerrou-se às 15h47 


