
MINISTÉRIO	DA	EDUCAÇÃO
Instituto	Federal	de	Educação,	Ciência	e	Tecnologia	de	Brasília

SÚMULA	DA	REUNIÃO	AMPLIADA	DO	COLÉGIO	DE	DIRIGENTES	COM	OS	DIRETORES	DE	ENSINO

Data:	01/10/2020
Horário:	10h30min	(interrompida	as	13,	com	retorno	as	17:30h)
Local:	Webconferência

PARTICIPANTES

NOME					 REPRESENTAÇÃO

LUCIANA	MIYOKO	MASSUKADO				 Reitora
YVONETE	BAZBUZ	DA	SILVA	SANTOS Pró-Reitora	de	Ensino	-	PREN

Pró-Reitor	de	Gestão	de	Pessoas	-	PRGP
RODRIGO	MAIA	DIAS	LEDO Pró-Reitor	de	Administração	-	PRAD
PAULO	HENRIQUE	SALES	WANDERLEY Pró-Reitor	de	Extensão	e	Cultura	-	PREX
GIOVANNA	MEGUMI	ISHIDA	TEDESCO				 Pró-Reitora	de	Pesquisa	e	Inovação	-	PRPI
PATRÍCIA	ALBUQUERQUE	DE	LIMA Direção-Geral	Campus	Brasília	-	DGBR
GERVÁSIO	BARBOSA	SOARES	NETO Diretor-Geral	Campus	Riacho	Fundo	-	DGRF
NILTON	NÉLIO	COMETTI Diretor-Geral	Campus	Planaltina	-	DGPL
LEONARDO	MOREIRA	LEÓDIDO Diretor-Geral	Campus	Taguatinga	-	DGTG
PAULO	HENRIQUE	SILVA	RIBEIRO Diretor-Geral	Campus	Samambaia	-	DGSA
GIANO	LUIS	COPETTI Diretor-Geral	Campus	Estrutural	-	DGES
RICARDO	FRANGIOSI	MOURA Diretor-Geral	Campus	Ceilândia	-	DGCE
MELINA	RIBEIRO	SALGADO Diretora-Geral,	substituta	Campus	Recanto	das	Emas	-	DGRE
ROBSON	CALDAS	DE	OLIVEIRA				 Diretor-Geral	Campus	São	Sebastião	-	DGSS
RÔMULO	RAMOS	NOBRE	JUNIOR		 Diretor-Geral	Campus	Gama	-	DGGA
SANDRA	MARIA	BRANCHINE Diretora	de	Comunicação
RODRIGO	ALFANI Diretor	de	Planejamento	e	Orçamento	
FELIPE	DE	ANGELIS				 Assessor	do	Gabinete	da	Reitoria
CRISTIANE	BATISTA	SALGADO Chefe	de	Gabinete	da	Reitoria
BRUNO	NEPOMUCENO Diretor	de	Tecnologia	da	Informação	e	Comunicação
DREPs

CARLA	MARY	SILVA	ELOY Diretora	de	Ensino	Campus	Brasília

RAFAEL	LAVRADOR	SANT	ANNA
Diretor	de	Pós-graduação,	Pesquisa,	Inovação	e	Extensão	do	Campus
Brasilia

MATEUS	GIANNI	FONSECA Diretor	de	Ensino,	Pesquisa	e	Extensão	do	Campus	Ceilândia
THYAGO	SILVA	RODRIGUES Diretor	de	Ensino,	Pesquisa	e	Extensão	do	Campus	Estrutural
PATRÍCIA	DINIZ	ANDRADE Diretora	de	Ensino,	Pesquisa	e	Extensão	do	Campus	Gama	
VINÍCIUS	MACHADO	DOS	SANTOS Diretor	de	Ensino,	Pesquisa	e	Extensão	do	Campus	Planaltina

MELINA	RIBEIRO	SALGADO
Diretora	 de	 Ensino,	 Pesquisa	 e	 Extensão	 do	 Campus	 	 Recanto	 das
Emas

EDSON	DE	SOUZA	CUNHA Diretor	de	Ensino,	Pesquisa	e	Extensão	do	Campus	Riacho	Fundo
FERNANDO	RODRIGUES	DE	CASTRO Diretor	de	Ensino,	Pesquisa	e	Extensão	do	Campus	Samambaia
DARLENE	SOARES Diretora	de	Ensino,	Pesquisa	e	Extensão	do		Campus	São	Sebastião	
FABIANO	CAVALCANTI	FERNANDES Diretor	de	Ensino,	Pesquisa	e	Extensão	do	Campus	Taguatinga

Pauta	única:		Consulta	Pública	sobre	o	calendário	-	Apresentação	GTRegistro	da	reunião:

Entre	os	dias	23	a	28	de	setembro	de	2020,	o	 Instituto	Federal	de	Brasília	(IFB)	realizou	uma	pesquisa,	por	meio	de
formulário	 eletrônico,	 com	 o	 objetivo	 de	 consultar	 a	 comunidade	 acadêmica	 sobre	 a	 necessidade	 de	 promover
adequações	no	calendário	acadêmico	2020.	A	pesquisa	foi	aplicada	tanto	para	servidores	quanto	para	estudantes	do
IFB.	No	total	foram	2.162	respostas,	sendo	1.702	de	estudantes,	361	docentes	e	99	técnicos.
O	GT	ficou	responsável	pelo	tratamento	dos	dados	e	pela	criação	de	possíveis	cenários.	Foram	apontados	4	cenários:	

Cenário	1:	1	+	1



Significa	ampliar	em	1	semana	o	primeiro	semestre	e		1	semana	o	segundo	semestre.

Fim	do	1°	Semestre:	30/10

Início	do	2º	Semestre:	16/11

Fim	do	2º	Semestre:	05/03

O	primeiro	semestre	 letivo	é	estendido	em	uma	semana	pensando,	prioritariamente,	na	extensão	do	período	para	a
entrega	 das	 atividades	 pelos	 estudantes.	 Haveriam	 duas	 semanas	 para	 planejamento,	 fechamento	 dos	 diários	 pelo
registro	 acadêmico	 e	 matrículas.	 O	 segundo	 semestre	 inicia	 em	 16	 de	 novembro	 e	 é	 ampliado	 em	 uma	 semana,
totalizando		13	semanas.	O	encerramento	do	segundo	semestre	vai	para	05	de	março	de	2021.

Cenário	2:	1	+	2

Significa	ampliar	em	1	semana	o	primeiro	semestre	e		2	semanas	o	segundo	semestre.

Fim	do	1°	Semestre:	30/10

Início	do	2º	Semestre:	16/11

Fim	do	2º	Semestre:	12/03

O	primeiro	semestre	 letivo	é	estendido	em	uma	semana	pensando,	prioritariamente,	na	extensão	do	período	para	a
entrega	 das	 atividades	 pelos	 estudantes.	 Haveriam	 duas	 semanas	 para	 planejamento,	 fechamento	 dos	 diários	 pelo
registro	 acadêmico	 e	 matrículas.	 O	 segundo	 semestre	 inicia	 em	 16	 de	 novembro	 e	 é	 ampliado	 em	 duas	 semanas,
totalizando		14	semanas.	O	encerramento	do	segundo	semestre	vai	para	12	de	março	de	2021.

Cenário	3:	1	+	3

Significa	ampliar	em	1	semana	o	primeiro	semestre	e	3	semana	o	segundo	semestre

Fim	do	1°	Semestre:	30/10

Início	do	2º	Semestre:	16/11

Fim	do	2º	Semestre:	19/03

O	primeiro	semestre	 letivo	é	estendido	em	uma	semana	pensando,	prioritariamente,	na	extensão	do	período	para	a
entrega	 das	 atividades	 pelos	 estudantes.	 Haveriam	 duas	 semanas	 para	 planejamento,	 fechamento	 dos	 diários	 pelo
registro	 acadêmico	 e	 matrículas.	 O	 segundo	 semestre	 inicia	 em	 16	 de	 novembro	 e	 é	 ampliado	 em	 três	 semanas,
totalizando		15	semanas.	O	encerramento	do	segundo	semestre	vai	para	19	de	março	de	2021.

Cenário	4:	2	+	3

Significa	ampliar	em	2	semanas	o	primeiro	semestre	e	3	semanas	o	segundo	semestre

Fim	do	1°	Semestre:	06/11

Início	do	2º	Semestre:	23/11

Fim	do	2º	Semestre:	26/03

O	primeiro	semestre	letivo	é	estendido	em	duas	semanas	pensando,	prioritariamente,	na	extensão	do	período	para	a
entrega	 das	 atividades	 pelos	 estudantes.	 Haveriam	 duas	 semanas	 para	 planejamento,	 fechamento	 dos	 diários	 pelo
registro	 acadêmico	 e	 matrículas.	 O	 segundo	 semestre	 inicia	 em	 23	 de	 novembro	 e	 é	 ampliado	 em	 três	 semanas,
totalizando		15	semanas.	O	encerramento	do	segundo	semestre	vai	para	26	de	março	de	2021.

Encaminhamento:	 Considerando	 o	 relato	 da	 escuta	 aos	 estudantes	 e	 dos	 coordenadores	 de	 curso	 e	 após	 as
discussões	e	análises	dos	resultados	da	pesquisa,	os	cenários	03	e	04	foram	considerados	os	mais	adequados	para	este
momento,	 sendo	 que	 o	 cenário	 3	 teve	 maior	 adesão	 no	 grupo.	 Foram	 destacados	 também	 outros	 elementos	 da
pesquisa,	 para	 além	 do	 calendário	 acadêmico:	 realização	 de	 atividades	 práticas,	 	 formato	 do	 ensino	 (excesso	 de
atividades,	pouco	 tempo	para	entrega,	diferentes	plataformas,	aulas	síncronas/assíncronas)	e	 férias	docentes.	Sobre
estes	os	dois	primeiros	pontos,	entendeu-se	pela	necessidade	de	iniciar	um	estudo	com	análise	de	propostas.	Sobre	as
férias	a	PRGP	e	a	PREN	farão	uma	orientação	conjunta	pós	reunião	do	Conselho	Superior	sobre	o	calendário.	



Reunião	encerrada	às		20h.

Reitoria
Setor	de	Autarquias	Sul,	Quadra	02,	Lote	n°	03,	Edifício

Siderbrás.,	Asa	Sul,	BRASILIA	/	DF,	CEP	70.070-906
(61)	2103-2154


