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DIRIGENTES

NOME				 REPRESENTAÇÃO
LUCIANA	MIYOKO	MASSUKADO			 Reitora
YVONETE	BAZBUZ	DA	SILVA	SANTOS Pró-Reitora	de	Ensino	-	PREN
JOSÉ	ANDERSON	DE	FREITAS	SILVA			 Pró-Reitor	de	Gestão	de	Pessoas	-	PRGP
RODRIGO	MAIA	DIAS	LEDO Pró-Reitor	de	Administração	-	PRAD
PAULO	HENRIQUE	SALES	WANDERLEY Pró-Reitora	substituta	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
THYAGO	SILVA	RODRIGUES Diretor-Geral,	substituto	Campus	Estrutural	-	DGES
RICARDO	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

CONVIDADOS

NOME				 REPRESENTAÇÃO
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

I.	EXPEDIENTE

Pauta:

1.	Colação	de	grau	antecipada	-	Sandra

2.	Nota	técnica	reabertura	das	bibliotecas	-	Yvonete

	Informes:

1.	Edital	covid	-	Leonardo

2.	Licenciatura	em	Educação	Física	-	Patrícia	

3.	Ambientes	de	Inovação	e	Empreendedorismo	-	Giovanna

4.	Estágios	-	Paulo	Wanderley

II.	Registro	da	reunião	

Pauta:

1.	Colação	de	grau	unificada-	Sandra

Colação	de	grau	unificada,	em	evento	virtual,	para	os	 formandos	de	cursos	superiores	de	 todos	os	campi	 IFB,	 com	a
participação	 da	 reitora,	 diretores-gerais	 e	 um	 representante	 do	 registro	 acadêmico	 do	 respectivo	 campus	 com	 os
formandos.	A	proposta	desta	colação	é	para	atender	aos	estudantes	que	finalizaram	seus	cursos	durante	o	período	que
as	aulas	estavam	suspensas,	mas	que	houve	defesa	de	TCC.	



	Encaminhamentos:	Definida	a	data	da	solenidade	de	colação	de	grau	no	dia		11	de	setembro,	às	16h.	Prazo	de	envio
à	dicom,	da	listagem	de	formandos,	por	campus,	até	o	dia	27	de	agosto.	A	Dicom	fará	comunicado	no	portal	IFB,	e	no
boletim	do	estudante,	informando	da	solenidade	de	colação	de	grau,	dia	de	ensaio	geral	e	da	solenidade.	

		

2.	Nota	técnica	reabertura	das	bibliotecas	-	Yvonete

As	 Coordenações	 de	 Bibliotecas	 se	 reuniram	 e	 identificaram	 a	 necessidade	 de	 alinhamento	 de	 procedimentos	 para
empréstimo	 de	 livros	 durante	 o	 período	 da	 pandemia,	 a	 partir	 da	 discussão	 foi	 minutada	 uma	 nota	 técnica	 com
orientações	básicas	aos	campi.	

Encaminhamento:	 A	 minuta	 deverá	 levada	 para	 discussão	 no	 Fórum	 DREP.	 Caso	 as	 orientações	 estiverem
semelhantes	às	emitidas	pelos	Comitês	Locais,	não	será	necessária	nova	deliberação.	

3.	Pauta	extra	-	Recursos	PNAE	-	Cometti

Cometti	 esclareceu	 dúvidas	 relativas	 à	 chamada	 pública	 sobre	 o	 PNAE	 2020,	 que	 trata	 da	 aquisição	 de	 gêneros
alimentícios	da	agricultura	familiar	para	alimentação	escolar.

Encaminhamento:	Os	campi	que	ainda	faltam,	devem	enviar	autorização	para	empenho	e	o	nome	de	fiscais.	

4.	Pauta	extra	-	Orçamento	2021		-	Luciana	Massukado	

Luciana	 informa	 que	 além	 da	 nota	 publicada	 no	 site	 do	 IFB	 a	 gestão	 está	 solicitando	 apoio	 e	 se	 reunindo	 com
parlamentares	e	Conif	para	rever	o	corte	no	orçamento	de	2021.	Todos	concordaram	que	o	debate	deve	ser	ampliado
para	que	toda	a	comunidade	do	IFB	se	mobilize	para	que	possamos	recompor	o	orçamento	da	educação.

Encaminhamento:	 Convidar	 representação	 estudantil	 e	 representação	 do	 sindicato	 para	 reunião	 com	 o	 Colégio	 de
Dirigentes	na	próxima	quinta	feira.

Informes:

1.	Edital	covid	-	Leonardo

Informa	que	o	edital	que	foi	aberto	para	compra	de	EPIs	teve	uma	grande	visibilidade	devido	a	grande	adesão	na	Rede
Federal	 o	 que	 acarretou	 em	 atrasos	 no	 processo	 e	 elevação	 do	 preço	 dos	 itens,	 desta	 forma	 foi	 necessário	 o
cancelamento	de	 alguns	 itens	 que	 ficaram	com	preços	 acima	do	 estimado.	 Até	 o	momento	 há	 a	 indicação	de	que	a
compra	de	máscaras	reutilizáveis,	álcool	em	gel,	dispenser	para	álcool	em	gel	terão	êxito.	Brevemente	haverá	liberação
da	atas	para	empenho.	

	2.	Licenciatura	em	Educação	Física	-	Patrícia	

Os	 professores	 de	 educação	 física	manifestaram	 o	 interesse	 de	 abertura	 para	 o	 curso	 de	 Licenciatura	 em	 Educação
Física.	Foi	montado	um	grupo	de	trabalho	que	realizou	um	estudo	quanto	a	viabilidade	de	abertura	do	curso.	O	estudo
será	 compartilhado	 com	 os	 dirigentes	 e,	 o	 coordenador	 do	 grupo	 será	 convidado	 para	 apresentação	 do	 estudo	 no
Colégio	de	Dirigentes.

	3.	Ambientes	de	Inovação	e	Empreendedorismo	-	Giovanna

Giovanna	apresentou	a	chamada	do	Conif,	em	parceria	com	a	Anprotec,	para	constituição	do	Programa	de	 Incubação
Cruzada	da	Rede	Federal.	A	iniciativa	é	inovadora,	e	visa	a	cruzar	as	oportunidades	de	ações	conjuntas	e	prospecção	de
novas	 parcerias	 entre	 os	 ecossistemas	 da	Rede.	 A	 inscrição	 e	 credenciamento	 dos	 ambientes	 de	 empreendedorismo
inovadores	ocorrem	até	21	de	agosto	de	2020.	A	PRPI	enviou	documento	aos	dirigentes	para	avaliarem	a	possibilidade
de	participação	dos	campi	com	Laboratórios	de	Prototipagem	ou	incubadoras.	

Maiores	informações	poderão	ser	obtidas	no	link:	http://portal.conif.org.br/br/component/content/article/84-ultimas-
noticias/3709-conif-em-parceria-com-a-anprotec-lanca-edital-para-programa-de-incubacao-cruzada-da-rede-federal?
Itemid=609

	4.	Estágios	-	Paulo	Wanderley

A	PREX	está	adequando	a	documentação	do	convênio	de	estágio	com	a	Secretaria	de	Educação	do	Distrito	Federal	para
viabilizar	a	realização	dos	estágios	remotos	para	os	cursos	de	licenciatura	que	são	realizados	nas	escolas	que	compõem
a	 rede	 do	 GDF.	 Devido	 as	 mudanças	 de	 gestão	 ocorridas	 no	 GDF,	 a	 PREX	 está	 encontrando	 dificuldades	 para
comunicação	com	o	setor	responsável	pelos	convênios	de	estágio.

Reunião	do	encerrada	às	11h52min.
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