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       Conselho Gestor

Robson Caldas de Oliveira Direção-Geral – Presidente do Conselho.

Marcos Venicius de Oliveira
Silva

Técnico-Administrativo.

Edna Rodrigues dos Santos
Brito

Discente (Titular)

Carima Ramos Scarabelot Arranjos produtivos, sociais ou culturais
locais - Diretora de Assuntos Técnicos e
Culturais e Conselheira do Conselho Fiscal
do Sindicato das Secretárias e Secretários
do Distrito Federal (titular)

Kadija de Almeida
Guimarães

Administração Regional de São Sebastião -
Chefe de Gabinete (suplente)

Pauta:

 1) Bloqueio do orçamento do IFB e de outros setores do governo federal e
levantamento da situação do campus.

2) Interdição do Centro de Múltiplas Funções e supressão de árvores do
campus.

3) PDI 2023-2024 e Comissão de Ofertas de Cursos do CSSB.



4) Análise de conjuntura: desafios e expectativas para 2023.

5) Recomposição do segmento discente no Conselho Gestor.
Às 14h10 o presidente Robson Caldas de Oliveira iniciou a reunião, cumprimentando
a todos. Agradeceu a presença. Seguem as pautas abordadas.
Foi contextualizado o cenário atual que a Rede Federal e outros setores do Governo
Federal está vivenciando com relação aos dois bloqueios sofridos no Orçamento de
2022. O primeiro bloqueio incidiu sobre a parte Orçamentária, no que se diz respeito
aos compromissos futuros, já o segundo bloqueio prejudicou as despesas que já
estavam previstas, comprometidas e liquidadas.
Com relação às despesas da Assistência Estudantil, o mês de novembro foi pago e
consta em aberto o mês de dezembro. As outras despesas (serviços de limpeza,
vigilância, impressão, agua e luz, etc.) constam em aberto os meses de novembro e
dezembro. O total dessas faturas somam, aproximadamente R$ 195.000,00 (cento e
noventa e cinco mil reais) e não há recursos disponíveis para quitar as despesas que
vencem no mês de dezembro.
O presidente Robson Caldas demonstrou preocupação, pois não há previsão de
retorno desse recurso. Informou que a Reitora do IFB, Luciana Massukado, em
reunião do colégio de dirigentes, falou da possibilidade de liberação desse recurso, a
partir do dia 16/12/22, porém acredita-se que tal liberação não será de 100% (cem
por cento).
Com toda essa imprevisibilidade, existe a possibilidade do iniciarmos de 2023 com
reconhecimento de dívidas. Há muitas preocupações sobre as implicações e
problemas envolvidos com a falta de recursos quanto aos serviços dos terceirizados e
a qualidade dos serviços prestados aos estudantes, porém existe a perspectiva por
melhoria da situação com o novo governo e a espera por uma estabilidade no
planejamento do orçamento.
Robson abre espaço para os conselheiros.
A conselheira Edna Rodrigues dos Santos Brito mostrou preocupação com relação à
situação em pauta, explicou que devemos aguardar o ano que vem para sabermos
de fato o que irá acontecer.
O Conselheiro Marcos Venícius de Oliveira Silva comentou sobre sua trajetória no
Instituto Federal e Brasília –IFB. Explicou sobre as diferenças entre os governos e
suas formas de administração, principalmente no âmbito da Educação. Espera para o
próximo ano trabalhar com pouco mais de previsibilidade e de organização.
Registra-se em Ata o montante de R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais)
de despesas com fornecedores e contratos de terceirização que ainda não foi pago e
cerca de R$105.000,00 (cento e cinco mil reais) de assistência estudantil (auxílio
emergencial e permanência) ainda a pagar a mês de dezembro. O total de alunos
beneficiados é de 249 estudantes.
A conselheira Carima Ramos Scarabelot relatou através do chat a esperança de que algo
aconteça para amenizar essa situação difícil e que o novo governo possa fazer algo
para melhorar essa questão o mais rápido possível com as demandas da educação.
O presidente Robson Caldas informou que a Diretoria de Administração e
Planejamento está trabalhando para encontrar formas de pagar as contas do
campus. Complementou que todas as atualizações serão repassadas no grupo de
WhatsApp por e-mail do Conselho Gestor.



Quanto às expectativas e desafios para o próximo ano haverá a busca para a
recuperação do alunado, mediante a grande evasão e baixa da procura pelos novos
ingressantes. Espera-se que no próximo ano haja melhorias na comunicação do
campus com a comunidade.
Quanto ao Centro de Formação Tecnológica-CFT, a entrega parcial está prevista para
janeiro ou fevereiro de 2023. Haverá a busca de mais recursos para a conclusão e
entrega restante. Algumas ações já estão sendo realizadas: Há a previsão de
convidar os colegiados e grupos de pesquisa do campus para antecipação de uma
emenda parlamentar para execução de enxoval de equipamentos para o CFT na
ordem de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) já foi aprovado no Colégio de
Dirigentes.
No ano vem terá o início do processo eleitoral do Instituto Federal de Brasília - IFB, no
mês de maio termina o mandato dos diretores-gerais. Haverá também reeleição para
o cargo de Reitor (a). Pedimos apoio ao Conselho Gestor, nesse processo
democrático, na condução ou transição da gestão futura.
O conselheiro Marcos Silva perguntou se os calendários de 2023 já estão definidos de
forma finalística e se a data de término do ano letivo poder ser divulgada.
O presidente Robson informou que o calendário acadêmico será aprovado na próxima
reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e, a princípio, o ano letivo será
concluído no dia 19/12/2023.
A conselheira Carima Scarabelot perguntou se a gestão do campus pensou em
retomar às aulas EaD, com toda essa situação difícil enfrentada pelo IFB.
O presidente Robson Caldas respondeu que os cursos são presenciais, mas que
existe previsão de percentual EaD em seus planos de curso, mas não na sua
totalidade. Dessa forma, não cogitou essa hipótese.
Sobre o Plano de Desenvolvimento Institucional- PDI do IFB, é um instrumento de
planejamento e gestão, diz respeito a missão, os objetivos, valores, Políticas de
Assistência Estudantil, metas a atingir através de indicadores previstos no Plano. O
documento é elaborado por comissões dividas em diferentes eixos. Traz orientações
sobre a diretrizes pedagógicas como por exemplo a oferta de cursos etc.
A conselheira Carima Scarabelot demonstra o apoio ao campus se quanto à oferta de
cursos na área de secretariado e complementa que o sindicato está à disposição
para apoiar tanto a atual gestão quando as que virão. A conselheira também se
colocou à disposição para marcar uma reunião junto ao instituto ou no sindicato, para
que possamos em parceria apresentar o que o que temos a oferecer para categoria
do secretariado, como também ouvir as propostas do Campus São Sebastião.
Com relação à recomposição do Conselho Gestor, haverá mudança do corpo discente
do Conselho. Será consultado os setores de representações estudantis para a
escolha. Será aberto processo para escolha e ficará pendente apenas a informação
se a recomposição será do cargo de titular ou suplente também.
Sobre o prédio do Múltiplas Funções, Robson relatou os estragos que foram causados
pelas fortes chuvas, comprometendo a estrutura do espaço. Foram feitos alguns
encaminhamentos quanto à a interdição, a supressão, a poda de árvores e mudança
dos projetos que estavam em sendo desenvolvidos no prédio. Os espaços que
estavam sendo usados foram transferidos para outras salas para que não houvesse
prejuízos nas atividades; Ofícios foram encaminhados aos órgãos da Administração
Regional de São Sebastião e NOVACAP, solicitando o apoio para os cortes e podas
das árvores; foi solicitado apoio parlamentar para agilizar tais solicitações. Alguns
orçamentos foram realizados para podas e os valores ficaram em torno de R$
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3.500,00(três mil e quinhentos reais) a R$6.000,00 (seis mil reais).
Robson agradeceu o apoio de todos e a reunião terminou às 15h19.
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