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Pauta:
1) Posse das novas membros do Conselho Gestor.
2) Atualização sobre a eleição dos representantes discentes
3) Início da nova Política de Assistência Estudantil (PAE) do IFB.
4) Informes:
- Implantação do Contêiner dos estudantes.
- Início das obras do CFT.
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1) Posse das novas membros do Conselho Gestor.1) Posse das novas membros do Conselho Gestor.
O presidente Robson deu posse às novas conselheiras Kadija de Almeida Guimarães, representante da
Administração regional de São Sebas ão, e Suzane Bento Marques, conselheira suplente dos técnicos
administra vos. A conselheira Carima dá boas-vindas a Suzane e diz que assim que for possível visitará o campus.
A conselheira Kadija justificou posteriormente a ausência ao presidente Robson.

2)2) Início da nova Política de Assistência Estudantil (PAE) do IFBInício da nova Política de Assistência Estudantil (PAE) do IFB
O conselheiro Marcos Venicius fala sobre regulamentação da Assistência Estudan l: a praxe é revisão a cada 4
anos da polí ca, a qual tem um eixo universal socioeconômico, cujas principais ações envolvem recursos; e um
eixo pedagógico que envolve recursos e atendimento. Ele também traz a discussão sobre como fa ar o recurso da
assistência estudan l com os outros campi. Na reuniões da Comissão mul campi que está trabalhando com as
ações da polí ca de assistência estudan l, as discussões levam em consideração um ponderação que não leve
somente em conta a distribuição da matriz CONIF, mas também a vulnerabilidade social dos estudantes,
mensurada pelo IVS. Ele sugeriu a ideia de se fazer um ranking centralizado de todos os alunos do IFB em situação
de vulnerabilidade econômica e mandar o recurso para os campi, de acordo com o número de alunos deste
ranking em cada campus.

3) Atualização sobre a eleição dos representantes discentes3) Atualização sobre a eleição dos representantes discentes
O presidente Robson fala que para a eleição dos representantes discentes, apenas duas estudantes par ciparam
do encontro, mas como estão formando e como o mandato é de dois anos, elas não são opções ideais, pois
ficariam somente 6 meses. O conselheiro Jeremias traz que pelo princípio da independência, os estudantes



escolhem seus representantes, mas não há uma organização entre eles, como exemplo cita a falta do grêmio
estudan l. Ele sugere uma reunião única para discu rem e escolherem um representante em um sistema de
eleição online. A conselheira Carima apoia a ideia, a Conselheira Laura sugere um vídeo com explicação sobre o
Conselho Gestor. O conselheiro Jeremias diz que a mobilização deve começar pela CDAE e o prazo é em duas
semanas. Ele se responsabilizou de organizar a data da reunião com a CDAE e o presidente Robson verá com a
DICOM para fazer o vídeo. 

4) Informes 4) Informes 
Implantação do Contêiner dos estudantesImplantação do Contêiner dos estudantes
O presidente informa que recebeu a equipe que vai instalar o container para o espaço de convenção dos
estudantes

Início das obras do CFTInício das obras do CFT
A empresa vencedora da licitação do Centro de Formação Tecnológica (CFT) deve iniciar as obras nas próximas
semanas. O presidente diz que é preciso ter ciência de que o Campus vai precisar ter mais recursos para
implementar de todos os espaços pensados para o CFT.

Assim, Robson encerra a reunião agradecendo a presença de todos. 
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