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MEMBROS	PRESENTES

NOME REPRESENTAÇÃO ASSINATURA

Luciana	Miyoko	Massukado Presidente assinado	eletronicamente

Daniele	Ramos	Simões Secretária assinado	eletronicamente

Caio	Sad	Barbosa Titular	FENET

Viviani	Pereira	Amanajás	Guimarães Titular	MOAB

Marco	Antônio	Areias	Secco Titular	FIBRA

Flávia	Rodrigues	da	Silva Suplente	CODEPLAN

Geovanny	Costa	Silva Titular	MNU

Paulo	Guilherme	Francisco	Cabral Titular	SINASEFE assinado	eletronicamente

Jesus	de	Nazareno	da	Silva Titular	Egressos

Luciana	Bernardo	de	Oliveira Titular	Egressos

Pedro	Henrique	Isaac	Silva Titular	Docentes	 assinado	eletronicamente

Jocenio	Marquios	Epaminondas Titular	Docentes	 assinado	eletronicamente

Rejane	Maria	de	Araújo Titular	Docentes	 assinado	eletronicamente

Ana	Paula	Santiago	Seixas	Andrade Titular	Técnico-administrativos assinado	eletronicamente

Patrícia	Rodrigues	Amorim Titular	Técnico-administrativos assinado	eletronicamente

Anita	Pereira	Ferraz Titular	Técnico-administrativos assinado	eletronicamente

Shoichi	Shibuya	Kishi Titular	Técnico-administrativos assinado	eletronicamente

Gervásio	Barbosa	Soares	Neto Suplente	Diretores	Gerais assinado	eletronicamente

Nilton	Cometti Titular	Diretores	Gerais assinado	eletronicamente

Rômulo	Ramos	Nobre	Júnior Titular	Diretores	Gerais assinado	eletronicamente

Germano	Teixeira	Cruz Titular	Diretores	Gerais assinado	eletronicamente



CONVIDADOS

NOME REPRESENTAÇÃO

Bélrica	Alessandra	P.	da	Silva	Dantas Diretoria	de	Comunicação

Yussef	Amim Diretoria	de	Comunicação

Gilcemar	da	Silva	Borges	Jr. Tradutora/Intérprete	de	Libras

Thiago	de	Oliveira	Tomé Tradutora/Intérprete	de	Libras

Juliette	Diolinda	Campos Tradutora/Intérprete	de	Libras

NOVOS	CONSELHEIROS	ELEITOS

Lucas	Carvalho	Ribeiro	de	Aragão	 Novo	conselheiro	eleito		representante	discente

Amanda	Antunes	Guedes Nova	conselheira	eleita		representante	discente

Gabriel	Carlos	Trindade	Freitas Novo	conselheiro	eleito		representante	discente

Delcique	Alexandre	da	Silva	Sobrinho Novo	conselheiro	eleito		representante	discente

Rafael	Souza	Osmar	Amorim Novo	conselheiro	eleito		representante	discente

Paula	Queiroz	Dutra Nova	conselheira	eleita		representante	docente

Julia	Eumira	Gomes	Neves	Perini		 Nova	conselheira	eleita		representante	docente

Lucas	Fernandes	de	Lima	Lira Novo	conselheiro	eleito		representante	docente

Luciano	de	Andrade	Gomes Novo	conselheiro	eleito		representante	docente

Francisco	Nunes	dos	Reis	Junior	 Novo	conselheiro	eleito		representante	docente

Mara	Lucia	Castilho Nova	conselheira	eleita		representante	docente

Eneida	Campos	Felipe	de	Brites Nova	conselheira	eleita		representante	docente

Reginaldo	Pereira	Ramos Novo	conselheiro	eleito		representante	técnico-
administrativos

Samuel	Gabriel	Assis Novo	conselheiro	eleito		representante	técnico-
administrativos

Thiago	Resende Novo	conselheiro	eleito	representante	técnico-
administrativos

Richardson	dos	Santos	Almeida Novo	conselheiro	eleito		representante	técnico-
administrativos

Wendes	Fernandes	Ribeiro	 Novo	conselheiro	eleito		representante	técnico-
administrativos

Claudia	Sabino	Fernandes Nova	conselheira	eleita		representante	técnico-
administrativos

Lauanda	Beatriz	Matos	Costa Nova	conselheira	eleita		representante	técnico-
administrativos

Fabiana	Teles	Conceicao Nova	conselheira	eleita		representante	técnico-
administrativos

Vaneide	Leite	da	Silva Nova	conselheira	indicada	representante	SINASEFE

Paulo	Henrique	Silva	Ribeiro Novo	conselheiro	indicado	representante	diretores	gerais

Robson	Caldas	de	Oliveira Novo	conselheiro	indicado	representante	diretores	gerais

Ricardo	Frangiosi	de	Moura Novo	conselheiro	indicado	representante	diretores	gerais



REGISTRO	DA	REUNIÃO

I	-	Verificação	do	quórum

Após	a	verificação	do	quorum,	a	presidente	deu	boas-vindas	aos	membros	presentes	dando	início	à	reunião.

II	-	Leitura	de	extrato	de	correspondência	recebidas	e	expedidas;

Conforme	 estabelece	 o	 Art.	 18	 da	 IN/CGU	nº	 09,	 de	 09	 de	 outubro	 de	 2018,	 foi	 encaminhado	 o	 Relatório	 Anual	 de
Atividades	de	Auditoria	Interna	(RAINT)	2020	para	conhecimento	do	Conselho	Superior;

Indicação	novos	conselheiros	Sinasefe;

Indicação	novos	conselheiros	Diretores	Gerais;

Eleição	 de	 novos	 representantes	 discentes,	 docentes	 e	 técnico-administrativos,	 o	 presidente	 da	 comissão	 fez	 uma
breve	apresentação	do	processo.

III	-	Comunicados;	e

Foram	comunicadas	as	ausências	justificadas	dos	conselheiros	Patrícia	Lima	e	Ronaldo.	

No	dia	22/03	,	o	IFB	promoveu	o	evento	virtual	"Desvendando	a	PEC	32:	os	mitos	da	reforma	administrativa"	e
contou	com	palestra	do	deputado	federal	Professor	Israel	Batista	(PV-DF),	que	preside	a	Frente	Parlamentar	Mista	em
defesa	do	serviço	público.		A	transmissão	pode	ser	acessada	pela	TV	IFB	no	YouTube.

Carta	aberta	em	defesa	do	Serviço	Público	Brasileiro	-	A	Reitora	convida	todos	a	conhecerem	a	carta	aberta	publicada
no	portal	do	IFB	em	defesa	ao	serviço	público	brasileiro.

A	reitora	pede	a	conscientização	e	reflexão	nos	cuidados	para	prevenção	e	combate	a	Covid-19,	que	está	em	um
momento	intenso	que	requer	muito	cuidado	por	toda	a	população.	Ressaltou	a	importância	de	seguir	os	protocolos	de
higienização	e	distanciamento	social,	para	combater	a	contaminação	e	disseminação	do	vírus.	

IV	-	ORDEM	DO	DIA

1.	Processo	nº	23098.000354.2021-51	-	Relatório	Anual	da	Ouvidoria	-	2020	-	Relatora:	Patrícia	Amorim.

A	 conselheira	 Patrícia	 apresentou	 sua	 relatoria	 onde	 ressaltou	 a	 importância	 da	Ouvidoria,	 suas	 competências	 e	 as
informações	relevantes	contidas	no	relatório	anual.	Seu	parecer	conclusivo	solicita	as	seguintes	correções:

1.	Corrigir,	item	3.1,	no	primeiro	parágrafo	consta	“Em	2019	foram	recebidas	296	Manifestações	de	Ouvidoria.”	Corrigir
a	informação	referente	ao	ano,	trocando	2019	por	2020.	

2.	 Corrigir	 item	 4.1.,	 no	 primeiro	 parágrafo	 consta	 que	 “Em	 2019	 foram	 recebidos	 166	 Pedidos	 de	 Acesso	 à
Informação.”	Corrigir	a	informação	referente	ao	ano,	trocando	2019	por	2020.	

Além	disso,	a	Presidente	do	Conselho	Superior	destacou	que	a	CGU	avalia	periodicamente	o	cumprimento	de	49
itens	de	Transparência	Ativa	e	publica	no	Painel	da	Lei	de	Acesso	à	Informação	e	que,	em	2020,	o	IFB	atendeu	a	todas
as	 recomendações	 de	 Transparência	 Ativa,	 e	 está	 ranqueado	 em	 primeiro	 lugar	 no	 painel,	 compartilhando	 essa
classificação	com	outras	quatro	instituições.

Encaminhamento:	Aprovado	após	o	atendimento	das	correções	solicitadas	pela	relatora.	

2.	Processo	nº	23098.000158.2021-86	-	Relatório	de	Gestão	2020	-	Relator:	Shoichi;

Em	seu	relatório,	o	relator		esclareceu	que	o	Relatório	de	Gestão	é	elaborado	anualmente,	atendendo	às	determinações
do	 Tribunal	 de	 Contas	 da	 União	 –	 TCU,	 e	 constitui-se	 como	 documento	 de	 prestação	 de	 contas	 dos	 gestores	 de
entidades	dos	poderes	da	União.	Consta		informações	e	análises	quantitativas	e	qualitativas	dos	resultados	da	gestão
orçamentária,	financeira,	operacional	e	patrimonial.	

Ressaltou	 que	 devido	 a	 impossibilidade	 de	 extração	 dos	 indicadores	 advindos	 da	 Plataforma	 Nilo	 Peçanha	 não	 foi
possível	realizar	a	coleta	desses	dados,	problema	ocorrido	em	toda	rede	federal.	

A	conselheira	Patrícia	Amorim	 ressalta	a	 importância	de	haver	oferta	de	PROEJA	em	 todos	os	campi,	 visto	que	nem
todos	ainda	possuem,	bem	como	a	 implantação	dos	conselhos	gestores.	E	a	necessidade	de	capacitação	dos	NAPNE
para	auxiliá-los	no	processo	de	execução	do	orçamento	previsto.

Luciana	esclarece	que,	considerando	a	excepcionalidade	trazida	pelo	TCU	em	relação	aos	indicadores	que	envolvem	a

https://www.youtube.com/channel/UC23eWxl4L_Uzx9w8tFDfoEw
https://www.ifb.edu.br/reitori/26399-carta-aberta-em-defesa-do-servico-publico-brasileiro


PNP,	é	importante	que	seja	realizada	a	aprovação	deste	relatório	parcial	a	fim	de	atender	o	prazo	do	TCU.	Além	disso,
ao	ser	publicado,	o	Relatório	de	Gestão	já	fica	disponível	para	auditoria	pelo	TCU.

Pedro	 sugere	 que	 para	 o	 relatório	 de	 gestão	 do	 próximo	 ano	 conste	 informações	 quanto	 ao	 acompanhamento	 dos
egressos	inseridos	no	mercado	de	trabalho.

Tendo	 em	 vista	 os	 esclarecimentos	 prestados	 durante	 a	 reunião,	 o	 relator	 posicionou-se	 a	 favor	 da	 aprovação	 do
relatório	de	gestão.	

Encaminhamento:	Aprovado	o	Relatório	de	Gestão	2020	neste	formato	parcial.	O	Relatório	de	Gestão	2020	definitivo,
contendo	os	dados	da	PNP,	deve	ser	submetido	novamente	para	aprovação	do	Conselho	Superior.

3.	 Processo	 nº	 23098.000246.2021-88	 -	 Autorização	 de	 Apoio	 -	 IFB/FCM	 -	 Fundação	 CEFETMINAS	 -
Relatora:	Ana	Paula;

A	 relatora	 apresentou	 o	 processo	 referente	 à	 autorização	 do	 Conselho	 Superior	 para	 que	 a	 Fundação	 de	 Apoio	 à
Educação	e	Desenvolvimento	Tecnológico	de	Minas	Gerais	-	Fundação	CEFETMINAS	-	FCM	possa	atuar	como	fundação
de	 apoio	 junto	 ao	 IFB.	 Ressalta	 que	 esse	 tipo	 de	 parceria	 ja	 é	 realizada	 pelo	 IFB	 com	 a	 FINATEC,	 e	 que	 é	 notório
interesse	 do	 IFB,	 na	 realização	 de	 parcerias	 que	 agregam	 aos	 propósitos	 institucionais.	 Verifica-se	 que	 a	 fundação
possui	expertise	e	competência	para	apoiar	a	realização	dos	projetos	produzidos	pelo	 Instituto.	Nesse	sentido,	emite
parecer	FAVORÁVEL	à	autorização	de	Apoio	-	IFB/FCM	-	Fundação	CEFETMINAS.	

Encaminhamento:	Aprovar	a	autorização	para	o	prosseguimento	do	processo	de	credenciamento	da	Fundação
CEFETMINAS	para	apoiar	projetos	do	IFB.

4.	Processo	nº	23511.000360.2019-65	-	Reformulação	do	Plano	de	Curso	Técnico	Subsequente	em	Cozinha
-	Relator:	Rômulo.	

O	relator	apresentou	seu	parecer	favorável	à	reformulação	do	curso	visto	que	trata-se	de	adequações	necessárias	para
atualização	do	plano	de	curso	visando	a	adequação	à	nova	edição	do	catálogo	nacional	de	cursos	técnicos	bem	com	as
necessidades	 institucionais.	É	um	curso	que	já	está	 implantado	no	campus	e	sua	alteração	não	altera	a	dinâmica	do
campus.

Encaminhamento:	Aprovado	sem	ressalvas.

5.	 Processo	 nº	 23509.000578.2020-01	 -	 Atualização	 da	 Resolução	 20/2009	 pela	 CPPD	 -	 Relator:	 Pedro
Henrique;

Foi	apresentado	o	histórico	do	processo,	bem	como	a	fundamentação	que	se	baseia	na	necessidade	de	atualização	do
Regimento	 Interno,	 tendo	 em	 vista	 a	 nova	 realidade	 do	 Instituto	 Federal	 de	 Brasília	 (IFB),	 considerando	 que	 o
Regimento	atual	vigora	há	mais	de	10	anos,	período	no	qual	o	 IFB	passou	por	algumas	mudanças,	especialmente	a
ampliação,	diversificação	e	qualificação	de	seu	quadro	docente.	Ressalta	as	suas	considerações	onde	sugeriu	algumas
mudanças.	

Durante	o	debate,	foi	reconhecido	a	importância	dos	serviços	prestados	pela	comissão,	bem	como	a	preocupação	com
a	efetiva	participação	dos	membros,	para	o	bom	andamento	dos	trabalhos.	Além	disso,	há	 	a	preocupação	quanto	a
alteração	da	carga	horária	mínima	para	atuação	na	CPPD	para	o	mínimo	de	12h	proposta	pela	comissão,	que	pode
comprometer	 a	 atuação	 dos	 docentes,	 até	 mesmo	 limitando	 a	 participação	 tendo	 em	 vista	 as	 demais	 atividades
desenvolvidas	pelos	docentes,	e	a	limitação	da	carga	horária	total.	

Após	o	debate,	ficam	registradas	as	seguintes	recomendações:

Revisão	completa	da	resolução	para	ajustes	de	erros	de	formatação;

Alterar		a	carga	horária	mínima	para	8h	da	carga	horária	semanal	dedicada	às	atividades	da	comissão;

No	Art.	18,	que	estabelece	as	situações	em	que	o	membro	perderá	o	mandato:
na	alínea	a,	alterar	para:

a)	faltar	sem	justificativa	a	2	(duas)	reuniões	consecutivas	ou	a	4	(quatro)	alternadas.

na	alínea	d,	como		se	tratam	de	duas	situações	diferentes,	sugere-se	colocar	em	alíneas	separadas:
c)	não	pertencer	mais	ao	corpo	docente	da	Instituição;

d)	for	removido	do	campus	que	o	elegeu.

Encaminhamento:	Aprovar	após	as	alterações	registradas	na	súmula.



6.	Processo	nº	23098.000007.2021-28	-	Calendários	Acadêmicos	2021	-	Relatora:	Anita.	

Tendo	em	vista	a	inclusão	da	etapa	da	heteroidentificação	para	os	candidatos	que	irão	ingressar	via	SISU	será	preciso
modificar	 as	 datas	 do	 calendário,	 a	 fim	 que	 todos	 os	 cursos	 tenham	 garantidos	 o	 cumprimento	 dos	 200	 dias
letivos.	 Diante	 deste	 fato	 o	 processo	 retornou	 ao	 Conselho	 superior	 para	 nova	 deliberação	 das	 datas	 base	 para
construção	dos	calendários	acadêmicos	dos	campi.	

A	nova	proposta	de	datas	base		para	início	e	término	dos	semestres	letivos	do	ano	letivo	de	2021	são:

I	-	Primeiro	semestre	2021

a)		Início	1/2021:	entre	10/05/2021	até	24/05/2021

b)			Término	1/2021:	até	18/09/2021

II	-	Segundo	semestre	2/2021

a)	Início	2/2021:	04/10/2021

b)	Término	2/2021:	até	19/02/22

Encaminhamento:	Aprovado.

7.	 Atividades	 docentes	 realizadas	 remotamente	 e	 regulamentação	 do	 trabalho	 integrado	 nos
componentes	curriculares	-	Pedro	Henrique.

O	 conselheiro	 levantou	 sua	 preocupação	 com	 relação	 à	 realização	 das	 atividades	 remotas	 nesse	 momento	 de
pandemia	 que	 evidenciou	 a	 necessidade	 de	 regulamentação	 da	 realização	 	 dessas	 atividades	 remotas,	 como	 por
exemplo	 a	 	 flexibilização	 do	 PIT/RIT	 dos	 docentes	 que	 estão	 com	 suas	 atividades	 práticas	 suspensas	 propondo
alternativas	para	preenchimento	das	 cargas	horárias.	 Ainda	 tendo	em	vista	 os	 cursos	que	possuem	as	 componente
curricular	integradas	haja	uma	orientação	para	distribuição	da	carga	horária.	

Encaminhamento:	Será	criado	grupo	de	estudo	conduzido	pela	PREN.	

8.	Posse	dos	novos	conselheiros.	

Tendo	 em	 vista	 a	 conclusão	 do	 processo	 para	 escolha	 dos	 novos	 representantes	 discentes,	 docentes	 e	 técnico-
administrativos,	 a	 Presidente	 deu	 posse	 aos	 novos	 conselheiros	 que	 irão	 compor	 o	Conselho	 Superior.	 Agradeceu	 o
empenho	e	dedicação	de	todos	conselheiros	que	ao	longo	de	seus	mandatos	contribuíram	para	o	fortalecimento	do	IFB.

Conforme	 resultado	 final	 do	 Edital	 nº	 03/2021	 -	 RIFB,	 publicado	 pela	 comissão	 eleitoral,	 	 bem	 como	 dos	 novos
conselheiros	indicados	para	representação	do	SINASEFE	e	dos	Diretores	Gerais,	foi	dado	posse	aos	novos	conselheiros,
conforme	segue:

Discentes:
Lucas	Carvalho	Ribeiro	de	Aragão	-	1º	Titular
Amanda	Antunes	Guedes	-	2º	Titular
Gabriel	Carlos	Trindade	Freitas	-	3º	Titular
Delcique	Alexandre	da	Silva	Sobrinho	-	4º	Titular
Edson	Freitas	Figueiredo	-	1º	Suplente
Jesus	de	Nazareno	da	Silva	Rodrigues	-	2º	Suplente
Rafael	Souza	Osmar	Amorim	-	3º	Suplente
Luiz	Octavio	Lemos	Barretto	-	4º	Suplente

Docentes:
Paula	Queiroz	Dutra		-	1º	Titular
Julia	Eumira	Gomes	Neves	Perini		-	2º	Titular
Lucas	Fernandes	de	Lima	Lira		-	3º	Titular
Luciano	de	Andrade	Gomes	-	4º	Titular
Eduardo	Klein	Carmona	-	1º	Suplente
Francisco	Nunes	dos	Reis	Junior		-	2°	Suplente
Mara	Lucia	Castilho		-	3º	Suplente
Eneida	Campos	Felipe	de	Brites	-	4º	Suplente

Técnico-administrativos:
Reginaldo	Pereira	Ramos	-	1º	Titular
Samuel	Gabriel	Assis	-	2º	Titular
Thiago	Resende	-	3º	Titular	

https://www.ifb.edu.br/reitori/26019-ifb-realiza-eleicoes-para-recomposicao-do-conselho-superior


Richardson	dos	Santos	Almeida	-	4º	Titular
Wendes	Fernandes	Ribeiro	-	1º	Suplente
Claudia	Sabino	Fernandes	-	2º	Suplente
Lauanda	Beatriz	Matos	Costa	-	3º	Suplente
Fabiana	Teles	Conceicao	-	4º	Suplente

Sinasefe:
Paulo	Guilherme	Francisco	Cabral	-	Titular
Vaneide	Leite	da	Silva	-	Suplente

Diretores	Gerais:
Paulo	Henrique	Silva	Ribeiro	-	3º	Titular
Robson	Caldas	de	Oliveira	-	4º	Titular
Ricardo	Frangiosi	de	Moura	-	2º	Suplente
Leonardo	Moreira	Leodido	-	3º	Suplente

V	-	PAUTA	EXTRA

1.	Prorrogação	da	 resolução	nº	32/2020	 	que	 trata	da	 flexibilização	dos	 regulamentos	do	 IFB	diante	da
evolução	da	pandemia	de	Covid-19

Tendo	em	vista	a	situação	da	pandemia	de	Covid-19	no	DF,	a	Presidente	solicita	autorização	para	prorrogar	a	resolução
nº	32/2020,	que	aprova	a	flexibilização	dos	regulamentos	do	IFB	para	minimizar	os	efeitos	da	pandemia	(COVID-19)	no
contexto	 acadêmico	 referente	 ao	 ano	 letivo	 de	 2020,	 para	 o	 ano	 letivo	 de	 2021,	 visto	 que	 não	 há	 previsão	 para
retomada	das	atividades	de	forma	presencial,	bem	como	a	solicitar	a	realização	de	um	estudo	sobre	a	necessidade	de
alterar	ou	melhorar	os	dispositvos	da	atual	resolução.

Encaminhamento:	Aprovado.

Reunião	encerrada	às	18h59.

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

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




