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SÚMULA DA 6° REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DO 

IFB-SÃO SEBASTIÃO 

EXERCÍCIO 2020 

 

Data da Reunião: 18/08/2020 

Horário: 14h 

Local: Reunião remota via Hangouts Meet. 

 

Presentes Representação 

Robson Caldas de Oliveira Presidente  

 Diretor-Geral  

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 Sebastião - 

Coordenador de Administração Geral 

Wesley da Silva Oliveira Docente 

 

Pautas: 
  

1) Retomada do Edital de Auxílio Permanência  

2) Ações do IFB, da gestão do CSSB e do Comitê Local para a retomada do 

calendário acadêmico.   

3) Orçamento 2021: PLOA e cortes na Rede Federal.  

  

Informes: 

 

- Feedback sobre o instrumento de avaliação da gestão do CSSB aplicado para a 

comunidade. 

- Container de espaço dos estudante e instalação de painéis fotovoltaicos. 

- Atualização da situação do Múltiplas Funções e benfeitorias em andamento. 

- Emendas parlamentares e projetos captados. 

- Apoio dos conselheiros nas ações de inclusão digital dos estudantes. 
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Às 14h15 o presidente Robson inicia reunião pelos Informes, após 15 minutos de 

tolerância para acesso à reunião. 

- Feedback sobre o instrumento de avaliação da gestão do CSSB aplicado para a 

comunidade 

O presidente Robson apresenta os resultados de pesquisa realizada em JUN/2020 que trata 

da avaliação da gestão do CSSB no último ano e informa que as respostas ainda não foram 

sistematizadas por segmentos, e pretende apresentá-las de tal forma até o próximo mês. 

A pesquisa obteve 134 respostas que tem sua importância qualitativa, mas estatisticamente 

não é significativa para o universo da comunidade acadêmica do Campus São Sebastião. 

 

- Container de espaço dos estudantes e instalação de painéis fotovoltaicos. 

O presidente Robson contextualizou, novamente, a proposta do projeto Container que se 

trata de um espaço reservado aos estudantes/uma espécie de coworking e devido à 

pandemia foi protocolado  com a parlamentar Érika Kokay que o repasse de verba seja 

feito em 2021. 

O presidente Robson apresenta versão de layout do espaço elaborado pelo Campus 

Samambaia e reforça o convite aos conselheiros em pensar sobre a utilização do espaço. 

 

Sobre a instalação de painéis fotovoltaicos o presidente Robson informa que após análise 

da Engenharia IFB e Pró-Reitoria de Administração (PRAD), além da viabilidade foram 

definidos os espaços de instalação das placas –Bloco Principal Administrativo e Auditório- 

considerando a facilidade de acesso para possíveis manutenções/trocas. 

Trata-se de uma oportunidade de adesão da ata pelo IFB que dependerá da variação 

cambial (dólar). 

A membra Normélia pergunta se será uma cobertura total de energia elétrica e o presidente 

Robson responde que a perspectiva de cobertura fica entre 20% e 40% e complementa que  

de qualquer forma será favorável para a redução dos custos de energia elétrica e uma aliada 

da sustentabilidade. 

O membro Ricardo demonstra conhecimento sobre o tema e o presidente Robson expõe 

que conta com o seu apoio nas tratativas do assunto. 

 

-Atualização da situação do  Múltiplas Funções e benfeitorias em andamento 
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O presidente Robson agradece agilidade do membro Ricardo e Administração Regional de 

São Sebastião para o atendimento às observações do Parecer Jurídico IFB sobre documento 

de cessão de uso e espera que em breve ocorra a assinatura de documento. 

O presidente atualiza os membros presentes sobre as melhorias no espaço: instalação de 

armários copa/cozinha, nichos e revisteiro na Ludoteca; display TV sala dos professores; 

ligação de água no espaço. 

O presidente Robson relata que com a questão burocrática resolvida sobre a cessão de uso, 

projeta-se para o futuro uma reforma geral por meio de dispensa de licitação. O membro 

Ricardo atualiza os demais membros sobre o aumento dos valores para dispensa de 

licitação devido ao cenário da pandemia e disponibiliza via chat decreto legislativo sobre o 

assunto. 

 

- Emendas parlamentares e projetos captados. 

O presidente Robson informa que o Projeto de Extensão de cursos FIC para Mulheres 

coordenado pelo docente Cristiano será viabilizado pela emenda parlamentar da deputada 

federal Flávia Arruda e as ofertas de cursos estão previstas para 2021. 

O membro Ricardo informa que teve acesso ao processo de repasse da verba para 

iluminação pública no entorno do Campus São Sebastião (deputado distrital Chico 

Vigilante) e relata que o projeto de iluminação não irá consumir o valor total do repasse, 

porém da maneira como o processo foi instruído não é possível direcionar a “sobra” de 

recurso para outro tipo de benfeitoria. É necessário efetuar o empenho da iluminação 

pública para depois justificar e remanejar a “sobra” para outros fins, como a urbanização 

do mesmo espaço por exemplo. 

O membro Ricardo se comprometeu a contatar responsável pelo projeto básico na 

Administração Regional de São Sebastião. 

O presidente Robson agradece esclarecimentos e se disponibiliza a auxiliar no que for 

necessário para agilidade dos trâmites necessários para aplicação do recurso. 

O presidente Robson relata oportunidade do IFB junto ao Ministério do Desenvolvimento 

Regional para a produção de biogás a partir da utilização de resíduos produzidos pela 

própria Instituição e comunidades onde estão inseridas. Mais uma opção de redução nos 

custos de energia, além da formação e conscientização de pessoas. 



 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília 

Campus São Sebastião 
 

Serão disponibilizados ao IFB R$600 mil para aquisição/instalação de equipamentos, 

insumos, pagamentos de bolsas. 

As unidades do IFB envolvidas serão os Campi: Brasília, Planaltina, Samambaia e São 

Sebastião. 

No Campus São Sebastião o projeto ficará sob a Coordenação da docente Sejana articulada 

a outros colegas. 

A membra Normélia relata experiência pessoal com a produção desse tipo de energia e 

alerta para as fontes de resíduos. 

 

- Apoio dos conselheiros nas ações de inclusão digital dos estudantes. 

O presidente Robson solicita apoio na divulgação de ações de inclusão digital na 

comunidade acadêmica. No momento o Instituto está promovendo ações de empréstimos, 

campanha de doações de equipamentos e aquisições de tablets e chips. 

 

Pautas: 

Retomada do Edital de Auxílio Permanência  

 

O presidente Robson relata que devido à pandemia foi necessária a reorganização dos 

programas financeiros de auxílio aos estudantes, dando-se prioridade ao programa de 

Auxílio Permanência. Com a retomada das aulas, a Coordenação de Assistência Estudantil 

e Inclusão Social (CDAE) efetuou um planejamento de utilização de recursos trazido para 

esta reunião para apreciação e possível ratificação dos conselheiros.  

 

O membro Marcos, que é um dos Assistentes Sociais que integra a equipe CDAE, 

apresenta o planejamento de sua equipe. 

O membro Marcos inicia apresentação explicando quais são os programas financeiros de 

assistência estudantil disponibilizados pelo Instituto: 

 Técnico- Científico: programa em que os recursos são destinados para apoio aos 

estudantes em viagens para apresentação de trabalhos, participação de projetos 

dentre outros. 

 PINCEL: programa em que os recursos são destinados para incentivo à cultura, 

esporte e lazer discente. 
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 Monitoria: programa em que os recursos são destinados para pagamento de bolsas 

aos estudantes-monitores. 

 Auxílio Permanência: programa em que os recursos são destinados para elementos 

que contribuam com a permanência do estudante na escola, ou seja, evitar a evasão. 

Ex: cópias de material, alimentação, transporte dentre outros. 

 Auxílio Emergencial: programa em que os recursos são destinados para situações 

pontuais de vulnerabilidade extrema. 

 

O membro Marcos reforça que os estudantes contemplados pelos programas passam por 

avaliação criteriosa da equipe CDAE, considerando aspectos socioeconômicos e 

psicológicos e que infelizmente a demanda é bem maior que os recursos disponibilizados. 

 

O membro Marcos informa que o recurso global 2020 disponibilizado para execução da 

Política da Assistência Estudantil no Campus São Sebastião foi de aproximadamente R$ 

542 mil, sendo que R$ 204 mil (aproximadamente) constitui crédito suplementar que 

dependia de aprovação pelo Congresso Nacional. 

 

O membro Marcos explica que no início da pandemia as orientações centrais do Instituto 

(Reitoria) priorizaram o programa Auxílio Permanência num primeiro momento e com o 

retorno às aulas haveria uma retomada das discussões quanto a disponibilização dos 

demais programas. 

 

No período de aulas suspensas o Campus São Sebastião conseguiu atender 350 estudantes 

com pagamento de 02 parcelas de R$ 300,00 (MAI/JUL) com o Auxílio Emergencial, a 

partir de flexibilização do orçamento aprovado pelo Conselho Gestor, equivalente a quase 

30% de estudantes matriculados. Foram contemplados os estudantes que haviam sido 

selecionados para o programa Auxílio Permanência (suspenso após a suspensão do 

calendário acadêmico), e demandas espontâneas mapeadas pela Assistência Estudantil de 

Estudantes com dificuldades de subsistência. 

 

Considerando a continuidade da pandemia; a retomada do calendário acadêmico; o crédito 

condicionado aprovado; a Pró- Reitoria de Ensino (PREN) estabeleceu, por meio de Nota 
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Técnica, a seguinte orientação para a execução dos recursos da Política de Assistência 

Estudantil: 85% para Programa Auxílio Permanência (limite de 05 parcelas de R$200,00 – 

AGO à DEZ/2020) e 15% para os demais programas. 

 

O membro Marcos relata que diante das questões acima citadas; do contexto da 

comunidade de São Sebastião e da escassez de recursos, a CDAE manteve o planejamento 

de execução dos recursos somente para os programas Auxílio Permanência (95%) e 

Auxílio Emergencial (5%). 

 

O membro Marcos enfatiza a importância dos demais programas na vida estudantil, porém 

num cenário em que é necessário evitar aglomerações; adaptação virtual de 

atividades/encontros; o apoio dos mediadores virtuais (edital PREN); pouco recurso 

disponibilizado e aumento da vulnerabilidade havia o receio do “não atendimento de 

questões prioritárias ” aos estudantes tentando-se executar todos os programas. E reforça 

que o objetivo dos programas é a manutenção do vínculo com a escola e a não evasão. 

 

Nesse retorno as aulas o planejamento é atender 200 estudantes selecionados do Edital 

vigente, e a previsão para mais 40 deles para os ingressantes do segundo semestre 

letivo/2020. 

 

O membro Marcos conclui que apesar da demanda ser bem maior do que a possibilidade 

de atendimento, o Campus São Sebastião encontra-se numa “situação confortável” devido 

à gestão cautelosa dos recursos comparado a outros Campi e dá espaço para que os demais 

membros possam perguntar/questionar sobre o assunto. 

 

O presidente Robson explicita que o relato do membro Marcos é bastante rico de 

informações para que possam ser dadas as deliberações e como membro do Conselho 

Gestor ratifica o planejamento. 

 

O membro Ricardo lamenta que o recurso destinado aos programas seja insuficiente para a 

realidade vivida, reconhece a difícil missão de tomada de decisões neste cenário, 

parabeniza o trabalho da equipe CDAE e se diz favorável ao planejamento apresentado. 
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A membra Normélia  compartilha de fala do membro Ricardo e parabeniza a gerência de 

recursos demonstrada. 

 

O membro Wesley relata que apresentação mostra como os estudantes estão bem assistidos 

pela CDAE, que é necessário batalhar e rever esta pauta que considera como central num 

diálogo com o Governo Federal e também se manifesta favoravelmente ao planejamento 

apresentado. 

 

Por unanimidade os conselheiros presentes aprovam o planejamento de execução de 

recursos apresentado para os programas de assistência estudantil no retorno do calendário 

acadêmico. 

 

Ações do IFB, da gestão do CSSB e do Comitê Local para a retomada do calendário 

acadêmico.   

 

O presidente Robson pontua as ações realizadas no âmbito institucional e local: editais 

para inclusão digital (aquisição de tablets e chips); aquisição pacotes de dados RNP; 

campanha para doações de equipamentos; empréstimos de equipamentos patrimônio IFB; 

criação de fluxo de entrega de materiais impresso aos que não possuem acesso remoto; 

aquisição de EPIs (processos licitatórios e projetos); reuniões semanais do Comitê Local 

para acompanhamento das demandas necessárias; disponibilização de e-mail do Comitê 

Local como canal de sugestões da comunidade acadêmica; WhatsApp Business (em 

andamento); auxílio psicológico e financeiro aos estudantes dentre outros. 

Os membros presentes parabenizam o trabalho e o cumprimento das ações iniciais. 

 

Orçamento 2021: PLOA e cortes na Rede Federal.  

O presidente Robson informa que a previsão de cortes no Orçamento 2021 será de 18,2% 

considerando a aplicação da matriz CONIF e que toda a Rede Federal está pactuada em 

mobilizar a bancada federal e sociedade para minimizar ou barrar os cortes. E já existe 

apoio de parlamentares à causa dos Institutos Federais na bancada federal. 
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O presidente Robson relata que houve uma reunião entre os Diretores Gerais do Centro-

Oeste com o intuito de promover ações de mobilização da sociedade e dos políticos neste 

momento de eleições nos estados e municípios. 

A previsão de cortes equivale ao fechamento de 03 campi IFB, comparou o presidente. 

O presidente Robson expõe que, se concretizado os cortes para o orçamento 2021, ficará 

ainda mais difícil a manutenção do Campus São Sebastião. Considerando um possível 

retorno presencial em 2021, haverá a necessidade de se atender as instruções sanitárias 

para a proteção da comunidade acadêmica, ou seja, a necessidade de se aumentar o 

orçamento e não de diminuí-lo. 

O presidente Robson solicita apoio dos conselheiros para a mobilização junto à 

comunidade sobre a situação e dá espaço para fala aos membros. 

Os membros lamentam o momento difícil vivido pela Rede Federal, discorrem sobre os 

impactos do sucateamento da escola na qualidade do ensino, na vida dos estudantes e 

entrada no mercado de trabalho destes (concorrência desigual). 

 

 

A reunião se encerrou às 16h07 


