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Súmula da 19ª Reunião Ordinária do Conselho Gestor

São Sebastião

Exercício 2022

Data da Reunião: 26/04/2022
Horário: 14 hs
Local: Reunião remota via Google Meet.

Conselho Gestor
Robson Caldas de Oliveira Direção-Geral – Presidente do Conselho.
Marcos Venicius de Oliveira Silva Técnico-Administrativo.
Ataliba Rodrigues Pereira Representante da Administação Regional São

Sebastião- Administrador Regional (titular)
Kadija de Almeida
Guimarães

Representante da Administação Regional São
Sebastião- Chefe de Gabinete (suplente)

Edna Rodrigues dos Santos Brito Discente (Titular)
Carima Ramos Scarabelot Sindicato das Secretárias e Secretários do Distrito

Federal. (titular)
Wesley da Silva Oliveira Representante Docente.

Convidado
Francisco de Assis Martins Lima Diretor de Administração e Planejamento

Pautas: 

1) Posse de novo membro da Administração Regional de São Sebastião no Conselho Gestor,
Administrador Ataliba Rodrigues. 

2) Orçamento 2022 do IFB Campus São Sebastião. Essa pauta contará com a presença do Diretor
de Administração e Planejamento (DRAP) do campus Francisco Lima.
 
3) Balanço das primeiras semanas de aulas presenciais no campus.

4) Avaliação da proposta de distribuição do orçamento da Assistência Estudantil.
 
5) Apoio aos estudantes para que organizem suas representações discentes (Grêmio
Estudantil e Centros Acadêmicos).
 
6) Informes:

- Formato das reuniões do Conselho Gestor em 2022.
- Avaliação da Gestão em 2021-2022. Resultados disponíveis
em: https://www.ifb.edu.br/saosebastiao/29826-ifb-campus-sao-sebastiao-divulga-avaliacao-da-gestao-
entre-2020-e-2021
- Retorno da Administração Regional às demandas do IFB.
- Inauguração da LudoIF.

Às 14h05 o presidente Robson Caldas iniciou a reunião, cumprimentando a todos. Agradeceu a todos os
Conselheiros e Conselheiras pela colaboração nesta jornada. Informou que esta é a primeira reunião do ano Le vo
de 2022. Seguem as pautas abordadas.



1. Posse de novo membro da Administração Regional de São Sebastião no Conselho Gestor,
Administrador Ataliba Rodrigues.

O presidente Robson Caldas de Oliveira relatou que a Administração Regional de São Sebastião, dentro
das possibilidades, sempre apoiou e foi solícita às demandas do campus. Agradeceu a contribuição dada
pelos senhores Alan José Valim Maia e Ricardo Gabriel Tenório Ramos, ex-membros deste Conselho,
representando a Administração Regional.
Relembrou que a senhora Kadija de Almeida Guimarães entrou para este Conselho como representante
suplente da Administração.

O presidente Robson Caldas informou que o senhor Ataliba Rodrigues Pereira seria empossado neste
Conselho. Esclareceu que o Conselho Gestor é um órgão do campus onde são apresentados temas
importantes, a escuta de opiniões dos conselheiros e tem caráter deliberativo quanto a distribuição e
aplicação de recursos da Assistência Estudantil. O Conselho Gestor é representado pelos seguintes
segmentos: docentes; técnicos administrativos; discentes; representante dos arranjos produtivos, sociais
e culturais, no caso o Sindicato da Secretárias e Secretários do DF; Administração Regional de São
Sebastião; e Conselho de Segurança de São Sebastião.

O presidente Robson dá posse ao senhor Administrador Regional de São Sebastião Ataliba Rodrigues e
passa a palavra ao novo membro titular para se apresentar aos demais conselheiros.

O conselheiro Ataliba Rodrigues fez um breve relato sobre a sua trajetória profissional na Administração
Regional, diz estar feliz por fazer parte deste Conselho e está à disposição para apoiar o campus.
Considerou essa relação institucional de muito sucesso e garante uma linha de continuidade dessa
parceria desde o ano de 2019.

Os conselheiros presentes fizeram uma breve apresentação sobre o seguimento ao qual representam
dentro do Conselho.

Como encaminhamento, serão elaboradas declarações de participação no Conselho para os senhores
Alan José Valim Maia e Ricardo Gabriel Tenório Ramos.

O presidente Robson solicitou ao Diretor de Administração e Planejamento, Francisco de Assis Martins
Lima, que se apresente e na sequência faça a apresentação da pauta sobre o Orçamento de 2022.

2.Orçamento 2022 do IFB Campus São Sebastião

O servidor Francisco Lima se apresentou como Técnico em Tecnologia da Informação - TI, atualmente
está como Diretor de Administração e Planejamento. Explicou que apresentará o Orçamento 2022.
Mencionou que ano a ano o orçamento vem sofrendo diminuição. Contextualizou o aumento geral dos
preços que o país vem sofrendo e que este aumento tem sido aplicado aos contratos dos serviços
terceirizados, pois os mesmos são repactuados anualmente.

Apresentou o orçamento aprovado para 2022 a partir da planilha compartilhada com todos os presentes.
O orçamento aprovado é de R$ 1.524.037,00 (um milhão, quinhentos e vinte quatro mil e trinta e sete
reais). A tabela está expressa em valores anuais e nela estão descritas todas as despesas previstas e
seus impactos no orçamento aprovado. Explicou que algumas despesas não habituais foram incluídas no
Orçamento, a exemplo citou a elaboração para o Concurso Público do IFB; tal despesa foi discutida e
acordada no Colégio de Dirigentes e que o valor total seria rateado em partes iguais para todos os
campi.

Com relação às despesas com combustíveis, de acordo com o planejamento, será gasto em média R$
13.000,00 (treze mil reais) e o valor já está empenhado. Outra despesa foi a dos Jogos dos Institutos
Federais – JIFs e o valor total será rateado pelos campi, para o uso de vários serviços contratados para
realização do evento. Esse ano os jogos serão realizados no Campus São Sebastião. Foi mencionado os
valores dos contratos de vigilância, serviços de limpeza e de apoio administrativo, totalizando quase R$
1.000.000,00 (um milhão de reais).

Os outros valores especificados são com contas de água, energia, internet, serviços de correio,
dedetização, seguro obrigatório de veículo e impressão de cópias.

Francisco explicou que 1% (um por cento) do orçamento, de acordo com a políticas do IFB, é destinado
ao Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Específicas - NAPNE, e o setor tem autonomia para
decidir onde aplicar o recurso.



O presidente Robson Caldas fez uma comparação sobre os orçamentos dos anos anteriores e o atual.
Destacou os prejuízos causados tanto à comunidade escolar quanto aos colaboradores, se os contratos
terceirizados não forem atendidos. Com relação ao Concurso Público que será lançado, explicou a
necessidade de pessoal para a Instituição. Sobre os Jogos JIFs, informou que todos os anos são
realizados, com exceção nos anos de 2020 e 2021, devido ao período de Pandemia, que foram realizados
apenas jogos eletrônicos.

Com relação as despesas previstas no orçamento, o presidente Robson informou que também haverá um
rateio entre os Campi e a Reitoria para adesão de um programa de antivírus.

Foi dado a oportunidade para os membros darem sugestões e/ou observações.

A conselheira Carima Ramos Scarabelot fez menção ao que foi dito sobre o aumento dos preços e da
contratação de serviços. Falou da dificuldade que passou perante a uma situação semelhante que
vivenciou em negociação dos contratos.

3- Balanço das primeiras semanas de aulas presenciais no Campus .

O presidente Robson Caldas declarou estar feliz pela volta às aulas presenciais. Considerou a convivência
entre os colegas e alunos um fator positivo. Em relação às turmas afirmou que está tranquilo. Relatou 2
(dois) casos de alunos com covid-19 e alguns registros de atestado médico com servidor. Sobre as
medidas de biossegurança (uso de máscaras e comprovação de 1 vacina), está sendo bem cansativo no
que se refere a cobrar posturas, visto que muitos não fazem mais o uso de máscaras fora da escola.
Quanto às turmas de Ensino Médio Integrado foram registradas algumas intercorrências delicadas de
ordem disciplinar.

Outra preocupação foi com o esvaziamento das turma de alguns cursos técnicos subsequentes, e de
formação inicial e qualificação profissional. Foi observado também, em grande parte dos cursos,
dificuldades no ingresso dos alunos, e como providências, vários editais estão sendo prorrogados para
que as vagas sejam preenchidas. Existem muitas dificuldades de alunos que tentam conciliar, família,
trabalho e estudo. Explicou que este “esvaziamento” pode impactar nos orçamentos futuros, visto que
esses dados ficam registrados em uma plataforma chamada Nilo Peçanha, onde é contabilizado
matrículas, quantidade de alunos, quantidade de professores e outros dados. A ferramenta é utilizada
como referência no momento da distribuição do orçamento do MEC. Concluiu que em toda Rede Federal
tem apresentado essas dificuldades.

O conselheiro Wesley da Silva Oliveira percebeu uma satisfação de grande parte da comunidade escolar
ao retorno presencial. Explicou que fator humano traz aspectos positivos para o relacionamento
pedagógico que é uma característica essencial na educação. Observou que o fluxo de alunos, referente
aos cursos técnicos está menor, devido às dificuldades encontradas na transição do ensino remoto ao
presencial. Definiu a retomada ao ensino presencial como um recomeço que traz desafios. Declarou que
o período de ensino remoto foi de muitos aprendizados. Solicitou uma mobilização para buscar os
estudantes que não estão comparecendo às aulas. Refletiu sobre as mudanças possíveis que podem
ocorrer nos currículos dos cursos quanto à possibilidade de adaptação ao ensino à distância e ensino
híbrido.

O presidente Robson Caldas concordou com o conselheiro Wesley Oliveira quanto a esse retorno ser um
recomeço com novos aprendizados. Como encaminhamento, conversará com a Direção de Ensino e as
Coordenações de Curso, com o apoio da Coordenação de Assistência Estudantil, para articular a busca
ativa dos estudantes que estão ausentes. Sobre a oferta de cursos à distância - EaD, o presidente Robson
ressaltou a importância dessa modalidade, e que será pauta das próximas reuniões.

A conselheira Edna Rodrigues dos Santos Brito relatou que muitos estudantes do curso subsequente de
Secretariado estão desistindo do curso por vários motivos. Destacou que tem ocorrido muitas dúvidas
dos alunos que estão sendo enviadas ao grupo de WhatsApp. Registrou que os cartões de transporte do
BRB têm atrasado muito.

Como encaminhamento, será conversado com a Coordenadora de Curso, Ana Paula Beserra para que
envie orientações aos alunos sobre as dúvidas gerais dos alunos e também quanto a entrega de atestado
médicos, conforme relato da conselheira Edna Rodrigues.

O conselheiro Marcos Venicius de Oliveira Silva informou que também percebeu o esvaziamento no
campus. Relembrou que ao longo dos semestres no período remoto, foi falado pelos estudantes que
encontraria tais dificuldades no retorno ao presencial, o que resultaria na evasão e descontinuidade do
aluno no curso. Declarou que foi algo preocupante, principalmente com relação aos cursos que estavam



em fase de finalização. Fez uma reflexão sobre as ofertas de cursos e as formas de ingresso, dando
destaque aos ensinos à distância e ensino híbrido, que deve ser pensada e interpretada com critérios e
atenção.

O presidente Robson Caldas agradeceu às colocações feitas pelo conselheiro Marcos. Informou que a
pauta sobre as evasões foi discutida no Colégio de Dirigentes, Comitê de Emergência e no Comitê Local.
Serão pensadas junto às Coordenações de Curso ações para minimizar a questão das evasões.

O conselheiro Wesley Oliveira sugeriu que a divulgação do Campus São Sebastião seja realizada nas
escolas, por meio de visitas e materiais de divulgação. Como encaminhamento, foi registrado que o
presidente Robson Caldas encaminhará para o Diretor de Ensino as ações para as divulgações sugeridas
por Wesley.

4-Avaliação da proposta de distribuição do orçamento da Assistência Estudantil.

O conselheiro Marcos Silva explicou que o Conselho Superior é o órgão que aprovou a Resolução que
trata sobre a Política de Assistência Estudantil, na qual constam os programas, as ações, as
competências, os recursos e critérios de aplicação destes recursos. Fez uma breve leitura de alguns
artigos da RESOLUÇÃO 41/2020 - RIFB/IFB que aprova a Política de Assistência Estudantil (PAE) do
Instituto Federal de Brasília, para maior entendimento sobre o tema.

Compartilhou a planilha de planejamento e fez simulações sobre as possibilidades da aplicação dos
recursos destinados à assistência estudantil e seus resultados. Concluiu que o orçamento disponível é
desproporcional à demanda do campus.

O conselheiro Marcos Silva fez a seguinte recomendação enviada pela Coordenação de Assistência
Estudantil e o Núcleo de Assistência Social: “Recomenda à Direção Geral e ao Conselho Gestor que o
debate sobre a distribuição dos recursos indicados no artigo nº 65 seja retomados após o cumprimento
do artigo nº 64, inciso III (que determina a reserva de recursos para o auxílio permanência no segundo
semestre Letivo), e ressaltamos que tal procedimento só poderá ser realizado após a realização do
estudo econômico, uma vez que o resultado do mesmo indicará a demanda pela concessão de bolsas já
no primeiro semestre”.

O presidente Robson Caldas agradeceu ao conselheiro Marcos Venícius pela explanação bem detalhada e
complementou com as seguintes informações sobre o recurso que a Assistência Estudantil dispõe: O
recurso é limitado; Parte do recurso já está vinculado aos estudantes que começaram ano passado; A
partir do orçamento disponível, os novos pleitos tem que ser atendidos na medida do possível.

O conselheiro Wesley Oliveira relembrou que nos anos anteriores os cenários foram iguais ao atual. Citou
os esforços realizados pela Coordenação de Assistência Estudantil e Inclusão Social - CDAE, para a
decisão de como aplicar os recursos disponíveis. Sugeriu que este tema fosse discutido em outras
instâncias da Rede Federal e MEC, a partir de uma sistematização de dados pelos campi.

O presidente Robson Caldas informou que o Conselho Gestor do Campus São Sebastião está conseguindo
se manter ativo, apesar das dificuldades, diferentemente de alguns campi, onde os Conselhos não foram
recompostos, cabendo apenas ao Dirigente a autorização e a distribuição dos recursos da Assistência.
Cada campus tem a sua prioridade. Em nível de Rede Federal, o recurso não teve decréscimo, o que
aconteceu foi que o número de pessoas que necessitam dos benefícios aumentaram. Em geral a Rede,
por meio de seu Conselho Nacional, o Conif, tem conseguido o apoio das bases parlamentares.

O presidente Robson Caldas solicitou aos conselheiros que sinalizem quanto à concordância ou não da
proposta apresentada pela CDAE para a distribuição do recurso pra Assistência Estudantil. Todos os
presentes sinalizaram que estão de acordo: o recurso deverá contemplar estudantes apenas
com os programas “Auxílio Permanência” e “Auxílio Emergencial”, com o último respeitando
o percentual recomendado de 5%, conforme a PAE.

O presidente Robson Caldas informou devido ao horário avançado, a quinta pauta “Apoio aos
estudantes para que organizem suas representações discentes” será apresentada na forma de
Informe, mas será tratada como pauta na próxima reunião.

- Formato das reuniões do Conselho Gestor em 2022.

Foi proposto aos conselheiros que as reuniões do Conselho Gestor sejam feitas de forma intercaladas na
forma remota e presencial. Assim, a próxima reunião será presencial no campus.



- Avaliação da Gestão em 2021-2022. Resultados disponíveis em:
https://www.ifb.edu.br/saosebastiao/29826-ifb-campus-sao-sebastiao-divulga-avaliacao-dagestao-entre-
2020-e-2021

Foi feito o agradecimento aos conselheiros que participaram da construção do instrumento de Avaliação
da gestão do campus, bem como com respostas ao formulário. A adesão dos técnicos à pesquisa foi
baixa; os estudantes tiveram uma participação maior. Será feita melhorias na metodologia das
pesquisas, com a previsão de atividades presenciais.

- Retorno da Administração Regional às demandas do IFB.

O termo de prorrogação da Cessão de uso do espaço Múltiplas Funções foi assinado ontem pelo
Administrador Regional, Ataliba Rodrigues, em reunião realizada ontem, na presença da Kadija Almeida e
Ricardo Gabriel. A Reitora, Luciana Massukado, também assinou e futuramente será agendado um data
para a realização de uma cerimônia simbólica deste contrato. Sobre a demanda de iluminação pública
aqui no campus e entorno, foi encontrado algumas dificuldades na execução da emenda. Tais demandas
serão discutidas na Reitoria.

- Inauguração da LudoIF.

Foi conversado com a Administração Regional sobre a inauguração da LudoIF, e o convite é estendido
aos conselheiros.

- Outros Informes:

A Administração Regional se colocou à disposição para a captação de projetos e parcerias para 1 o futuro
Centro de Formação Tecnológica - CFT.

O Campus São Sebastião foi convidado pela Administração Regional para o aniversário da cidade e terá
um estande para o IFB, a fim de apresentar seus projetos e cursos.

Foi ainda informado pela Administração Regional que a partir da semana que vem será disponibilizado
para o campus caminhões para coleta de lixo no entorno. Também foi informado que devido à situação
de contaminação pelo vírus da dengue aqui no entorno será realizado a passagem do caminhão fumacê
nos bairros e no momento, os trabalhos serão realizados no bairro Residencial Oeste.

Robson agradeceu a presença de todos e a reunião terminou às 16h30.
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