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REGISTRO DA REUNIÃO



I - Verificação do quórum;

Após a verificação do quorum, a presidente deu boas-vindas aos membros presentes dando início à
reunião. Informou a ausência justificada da representante da SETEC Oneida Cristina, Reitora do IFG e
seu suplente, Elias de Pádua, Reitor do IFGoiano, do docente Luciano Gomes e do estudante Gabriel
Freitas.

II - Leitura de extrato de correspondência recebidas e expedidas;

Em cumprimento ao estabelecido no art. 12 da Instrução Normativa nº 05/CGU, de 27 agosto de 
2021, foi encaminhado  o  Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINT/2021.
III - Comunicados; e

Eleição CEPE - Foi publicado o processo eleitoral para escolha dos membros representantes  dos
segmentos pesquisadores, extensionistas, técnico-administrativos em educação, docentes e discentes do
Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão — CEPE. Os interessados poderão se candidatar no período de
18 de abril a 1º de maio de 2022. 

Acesse o edital: https://www.ifb.edu.br/reitori/30280-ifb-realiza-eleicoes-para-recomposicao-do-conselho-
de-ensino-pesquisa-e-extensao-cepe

IV - ORDEM DO DIA

1 . Processo nº 23098.000246.2021-88 - Autorização de Apoio - IFB/FCM - Fundação

CEFETMINAS - Relator: Reginaldo Ramos;

O processo em análise trata da renovação da autorização concedida à Fundação de Apoio à
Educação e Desenvolvimento Tecnológico de Minas Gerais - Fundação CEFETMINAS (FCM) para
apoiar os projetos e programas do IFB.  A portaria conjunta nº 65 publicada pelo MEC no DOU, de
02 de julho de 2021, autoriza a Fundação de Apoio à Educação e Desenvolvimento Tecnológico de
Minas Gerais - Fundação CEFETMINAS - FCM, para atuar como fundação de apoio junto ao IFB pelo
período de 1 (um) ano. Tendo em vista a proximidade do término desse período, este Conselho
deve manifestar o interesse na renovação desta autorização. Em seu parecer o relator
manifestou-se favorável à renovação da autorização.
Encaminhamento: Aprovado e segue para continuidade dos trâmites.

2 . Processo nº 23098.000335.2022-13 - Especialização Docência para a Educação Profissional
e Tecnológica - DocentEPT. Modalidade EaD. Parceria com a SETEC/MEC - Relator: Antônio
Lacerda;

O IFB, após a adesão ao  edital nº 9/2022 - Chamada para Articulação de Cursos Superiores na
Modalidade EAD, no Âmbito do Programa Universidade Aberta do Brasil - UAB, foi selecionado
para ofertar o curso de Especialização em Docência para a Educação Profissional e Tecnológica –
Docente EPT na modalidade EAD a ser implementado em parceria com o Instituto Federal de
Brasília – IFB. Para tanto, o IFB deve adequar o plano de curso apresentado pela SETEC para
atender as particularidades do IFB. Após a entrega do processo, a PREN recebeu ofício da SETEC
informando da alteração da carga horária do curso, de 460h para 480h, em função da
necessidade da atualização dos critérios de concessão de bolsas (15h/bolsa). O relator foi
comunicado da alteração em tempo de produzir sua relatoria sem prejuízos. Após análise do
processo, em sua relatoria o conselheiro elencou algumas reflexões a serem consideradas pelo
IFB para o enriquecimento do curso.
Além disso, o Conselheiro Robson, notou a necessidade de algumas correções.  Na página
identificação do curso, corrigir o número de vagas. Na página 50 do  processo, o público alvo
descrito no item 10, está um pouco confuso, definir se pode ser professor de qualquer entidade
da rede pública ou somente da rede federal dos Institutos. No item 2.12.1, página 51, sobre as
instalações gerais e equipamentos, observa-se alguns erros de digitação no texto, “levador” e
“campsu”, entre outros. Na letra D, observar o alimento do parágrafo que não está formatado
para justificado. 
Encaminhamento: Aprovar, após os ajustes no texto apresentados pelo conselheiro Robson. 

https://www.ifb.edu.br/attachments/article/665/RAINT 2021.pdf
https://www.ifb.edu.br/reitori/30280-ifb-realiza-eleicoes-para-recomposicao-do-conselho-de-ensino-pesquisa-e-extensao-cepe


3. Processo nº 23512.000118.2022-87 - Projeto Pedagógico de Curso (PPC) de
Aperfeiçoamento em Educação de Jovens, Adultos e Idosos Trabalhadores (EJAIT) Integrada à
Educação Profissional e Tecnológica (EPT), na Modalidade de Educação a Distância (EaD) -
Relator: Nilton Cometti;

A proposta do curso nasce do edital do Ministério da Educação, do projeto denominado “EJA
Integrada”, que tem como um de seus objetivos promover a formação continuada de 100
profissionais de educação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal para atuarem
na área da EJAIT. A oferta de um curso de aperfeiçoamento na área de educação mostra-se
completamente adequada à vocação do campus, que já possui cursos de Licenciatura em
Pedagogia, Licenciatura em Letras, Técnico em Secretaria Escolar, Técnico em Desenvolvimento
de Sistemas Educacionais e de Qualificação Profissional em Monitor Infantil. O curso está
totalmente alinhado com as metas 8, 9, 10 e 11 do PNE. Após análise do processo, o relator
concluiu que o curso é pertinente  ao alinhamento com os objetivos e finalidades do Instituto
Federal e com o PNE.  O relator elencou algumas correções a serem feitas no projeto pedagógico 
para sua adequada aprovação. 
Além disso, o Conselheiro Robson sugere que a logo do IFB na capa do projeto pedagógico seja
centralizada. 
Encaminhamento: Aprovar, após as correções apontadas na relatoria e pelo conselheiro
Robson. 

4. Processo nº 23098.000549.2022-81 - Regulamentação para promoção à Classe E de
Professor Titular da Carreira do Magistério Superior do Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia de Brasília - Relator: Robson Caldas e Lucas Carvalho;

A proposta de regulamento visa a aprovação de normas que permitam a promoção à Classe E,
com denominação de Professor Titular de docente pertencente ao quadro de servidores do IFB
que fazem parte  da Carreira do Magistério Superior. A minuta de resolução foi criada com base na
Lei nº 12.772/2012 e na Portaria MEC nº 982/2013 que dispõe de critérios mínimos para a referida
promoção e tendo como modelo a  Resolução N° 004/2016, que regulamenta a promoção à Classe
Titular da Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT) do IFB, visto as
semelhanças para a promoção em ambas as carreiras. Foi verificado pelos relatores a
necessidade de corrigir no Art. 7º se a palavra “avaliadora” está com fonte tachada na última
letra. Após esta correção, os conselheiros recomendam a aprovação do regulamento.
Encaminhamento: Aprovado conforme relatoria.

5. Processo nº 23098.000077.2022-67 - Relatório de Gestão 2021 - Relatora: Patrícia Lima;

O processo apresenta do Relatório de Gestão do ano de 2021 que é uma prestação de  contas das
ações da gestão utilizado como instrumento de gestão pública apresentando e divulgando
informações e análises quantitativas e qualitativas dos resultados da gestão orçamentária,
financeira, operacional e patrimonial do exercício, com vistas ao controle social e ao controle
institucional previsto nos artigos 70, 71 e 74 da Constituição Federal. A relatora avalia que o
relatório final se apresenta muito claro e com qualidade gráfica e visual que o deixa de fácil
compreensão para a sociedade e atende às solicitações do Tribunal de Contas da União. Ressalta
que, ainda que existam indicadores cuja performance tenham ficado abaixo de 100%, o Plano de
Providências auxiliará no desenvolvimento de ações que visam melhorar o resultado. Além disso,
vários indicadores apresentaram performance muito superior à meta estipulada. Por fim, a
relatora apresentou algumas observações de informações que precisam ser ajustadas no relatório
para sua aprovação.
O conselheiro Robson ressaltou a importância de complementar o relatório de gestão com
informações das ações oriundas de captação de recursos provenientes de emendas
parlamentares e outros recursos captados pela instituição e seus integrantes. 
Encaminhamento: Aprovado após o atendimento das recomendações.

6. Processo nº 23098.000290.2020-15 - Revisão da Política de Formação Continuada dos
servidores do IFB - Relator: Richardson Almeida.

A Política de Formação Continuada no IFB foi instituída pela Resolução nº 01/2015/CS-IFB que
regulamentou diversos processos e procedimentos inerentes ao desenvolvimento de pessoas,
traçando objetivos e diretrizes norteadores para a formação continuada dos servidores do IFB,
bem como os critérios para a seleção e classificação de servidores por meio de edital para



concessão de afastamento para participação em programas de mestrado, doutorado ou estágio
pós-doutoral. Devido a alterações na legislação pertinente que gerou a necessidade de adequação
da resolução, bem como o amadurecimento da instituição  foi criada uma proposta para um novo
regulamento. O relator percebeu em sua análise que o processo foi muito bem estruturado pela
comissão responsável, tendo em alguns momentos a contribuição direta dos servidores por meio
de consultas públicas, assim resultando em um regulamento muito bem estruturado e com maior
clareza que o vigente. Por fim, o conselheiro apresenta em seu relatório algumas considerações a
serem avaliadas sem prejuízo  à aprovação do normativo proposto. 
Após o debate e esclarecimento de pontos levantados pelo relator foi acordada acatar a
consideração 1 contida na relatoria e incluir artigo com a previsão da revisão desta política em 2
anos, contados a partir de sua publicação.
Encaminhamento: Aprovar após o atendimento das recomendações. 

IV - COMUNICADOS DOS CONSELHEIROS

MOAB está realizando eventos em prol da conscientização do sobre o Autismo durante o mês de
Abril, Mês de Conscientização sobre o Autismo. Conheça a programação completa e acompanhe
as ações da MOAB: https://www.moab.org.br/ 

O estudante Lucas Carvalho fez um relato sobre fatos ocorridos no campus em relação ao edital
da residência estudantil. Como conselheiro Nilton Cometti foi citado, a presidente do Conselho
Superior concedeu a palavra. Após, os conselheiros Paulo Cabral e Delcique também se
manifestaram sobre a situação. A reitoria reiterou que os conselheiros devem se atentar para que
o momento de comunicados dos conselheiros sejam de comunicados para que não se
transformem em pautas. 

A CONTAG participa do Fórum Nacional de Educação do Campo - FONEC que trabalha em defesa
ao direito à educação e por um projeto político pedagógico vinculado aos interesses da classe
trabalhadora do campo, na sua diversidade de povos indígenas, povos da floresta, comunidades
tradicionais e camponesas, quilombolas, agricultores familiares, assentados, acampados à espera
de assentamento, extrativistas, pescadores artesanais, ribeirinhos e trabalhadores assalariados
rurais. A CONTAG esteve em visita ao Campus Planaltina com o propósito de firmar mais uma
parceria para ampliar a educação voltada aos estudantes do campo. Conheça mais sobre a
FONEC: https://fonec.org/o-fonec/.

V - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Reunião encerrada às 17h07.

Assista a integra da reunião na TVIFB. 

https://www.moab.org.br/
https://fonec.org/o-fonec/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_oCE450MW3Rin_7JfNBgXCV_OFTsny1B


Código Verificador:
Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Richardson dos Santos AlmeidaRichardson dos Santos Almeida, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAOASSISTENTE EM ADMINISTRACAO, em 25/04/2022 10:55:53.
Julia Eumira Gomes Neves PeriniJulia Eumira Gomes Neves Perini, PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICOPROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO, em 25/04/2022 10:06:13.
Patricia Albuquerque de LimaPatricia Albuquerque de Lima, DIRETOR GERAL - CD2 - DGBRDIRETOR GERAL - CD2 - DGBR, em 20/04/2022 19:57:37.
Thiago ResendeThiago Resende, COORDENADOR - FG2 - CDIACOORDENADOR - FG2 - CDIA , em 20/04/2022 19:32:29.
Paulo Guilherme Francisco CabralPaulo Guilherme Francisco Cabral , PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICOPROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO, em 20/04/2022 17:07:15.
Robson Caldas de OliveiraRobson Caldas de Oliveira, DIRETOR GERAL - CD2 - DGSSDIRETOR GERAL - CD2 - DGSS, em 20/04/2022 17:01:50.
Paula Queiroz DutraPaula Queiroz Dutra, PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICOPROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO, em 20/04/2022 16:59:22.
Nilton Nelio ComettiNilton Nelio Cometti, DIRETOR GERAL - CD2 - DGPLDIRETOR GERAL - CD2 - DGPL, em 20/04/2022 16:18:01.
Lucas Fernandes de Lima LiraLucas Fernandes de Lima Lira, PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICOPROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO, em 20/04/2022 15:38:30.
Samuel Gabriel AssisSamuel Gabriel Assis, ASSISTENTE SOCIALASSISTENTE SOCIAL, em 20/04/2022 15:01:03.
Reginaldo Pereira RamosReginaldo Pereira Ramos, ASSISTENTE DE ALUNOASSISTENTE DE ALUNO, em 20/04/2022 14:56:17.
Daniele Ramos SimoesDaniele Ramos Simoes , TECNICO EM SECRETARIADOTECNICO EM SECRETARIADO, em 20/04/2022 14:53:05.
Paulo Henrique Silva RibeiroPaulo Henrique Silva Ribeiro , DIRETOR GERAL - CD2 - DGSADIRETOR GERAL - CD2 - DGSA , em 20/04/2022 14:51:49.
Luciana Miyoko MassukadoLuciana Miyoko Massukado, REITOR - CD1 - IFBRASILIAREITOR - CD1 - IFBRASILIA, em 20/04/2022 14:51:26.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 19/04/2022. Para comprovar sua auten cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
https://suap.ifb.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

372479
41e95d77e7

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

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


	Documento assinado eletronicamente por:

