
Aos onze dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, às oito horas e trinta minutos,

na sala de reunião do IFPB Campus Itaporanga, localizado na BR 361, Km-116, S/ N,

Centro,  Itaporanga, Paraíba, foi  realizada a 8ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor

deste  Instituto  para  o  biênio  2017-2019,  presidida  pelo  Professor  Ridelson  Farias  de

Sousa. Nesta reunião, estiveram presentes os seguintes conselheiros: ALBERLANDO DE

ARAÚJO LEITE, ANA CLÁUDIA CAVALCANTE FRANCO RAMALHO, FÁBIO GALDINO

MANGUEIRA,  FLAVIANO  DA  SILVA,  FRANKLIN  MEDEIROS  GALVÃO,  MARIA

EDILEUZA  DOS  SANTOS  SOUZA,  MARTA  REJANE  BRASILINO  LEMOS,  JOSÉ

WELIGTON RIBEIRO XAVIER. 1. Abertura: O Presidente, após as saudações habituais,

deu as  boas vindas a  todos os  presentes  e,  por  haver  quorum regimental  ‒  8  (oito)

conselheiros titulares ‒ correspondendo a pouco mais de 65%, declarou aberta a reunião.

2. Leitura da Ata: A Ata da reunião passada (8ª Reunião Ordinária) foi lida pelo secretário

“ad  hoc”  Arley  Willer  Neves  da  Silva  e,  colocada  em  votação,  foi  aprovada  por

unanimidade.  3.  Informações  Gerais: 3.1  Presidência  do  Conselho  Diretor:  o

presidente ressaltou a importância da existência do Conselho Diretor  para o Campus

Itaporanga.  Informou  que  a  conclusão  do  estacionamento  do  Campus  previsto  para

entregar  dia  26/08  está  pendente,  embora  a  Direção  Geral  já  tenha  comunicado  ao

procurador  e  ao  Reitor  à  respeito.  Que no dia  23/09 o  IFPB fará  110 anos.  Que no

próximo  ano  o  Campus  Itaporanga  completará  5  anos  de  atuação.  Que  o  Campus

custeou a instalação de um letreiro com a identificação visual do IFPB Itaporanga, visando

fortalecer o marketing de divulgação. Que foi aprovado o projeto de sinalização em frente

ao Campus, com a instalação de um sonorizador e três placas (“Velocidade 40 km/h”,

“Reduza  a  velocidade”  e  “Área  escolar”).  Alternativamente,  caso  a  situação  não  se

resolva, poderá ser instalado um redutor de velocidade. Que foi solicitado à Diretoria de

Obras e  Engenharia  do  IFPB o projeto  completo  para  acesso ao Campus (faixas  de

redução de velocidade, faixas de aceleração). O Departamento Estadual de Estradas e

Rodagem deve autorizar para que a CONSERV execute. Que houve uma arborização no

Campus,  com  mudas  de  ipê  e  de  aroeira,  doadas  por  vários  órgãos.  Que  foi

disponibilizado sinal de internet wireless para todos os alunos do Campus, uma demanda

que surgiu na Reitoria Itinerante. Que houve a reunião do Conselho de Dirigentes do IFPB

no  Campus.  Que  o  Campus  optou  pela  criação  de  um refeitório  embrionário  com a

aquisição de sete mesas com seis assentos. Franklin destacou que o refeitório apoiará
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principalmente os alunos que, eventualmente, necessite ficar os dois turnos no Campus.

Que  haverá  um evento  de  extensão  e  cultura  em Campina  Grande,  de  25  a  27  de

setembro. Nele, teremos dez discentes representando esta unidade, acompanhados de

servidor,  hospedados  no  próprio  Campus  Campina  Grande  e  com  ajuda  de  custo,

conforme o que está previsto no nosso regimento. Que o curso técnico em informática

terá duração de três anos, junto com o técnico em edificações. Que o Processo Seletivo

de Cursos Técnicos 2020 já está sendo iniciado nos próximos dias.  Que em 2020, o

Campus Itaporanga ofertará curso de pós-graduação em Gestão Pública.  Que no dia

17/09 haverá uma palestra, nos dois turnos, sobre prevenção ao suicídio para discutir o

tema com pais, alunos e servidores. A Jornada de Combate ao Suicídio, uma ação do

IFPB, será intermediada por dois professores da própria instituição. Com apoio do CVV, a

palestra também acontecerá no Templo da Maçonaria (Loja Eddeus Feitosa Leite). Que

os cursos FIC que o Campus vem oferecendo aumentaram nossa eficiência acadêmica.

Que o Ministério da Economia solicitou um servidor do Campus para compor força de

trabalho junto ao IBGE de Sousa. Como não temos servidores técnico-administrativos

suficientes para atender a todas as demandas, optamos por não liberar o servidor. Que foi

encaminhado processo ao setor de obras do Instituto para viabilizarem a construção da

quadra de baixo custo. Que o Campus receberá um TED de 1 milhão e meio de reais para

estruturar laboratórios de solos, edificações, construção civil, física, química, biologia e de

matemática. Também haverá equipamentos para mais três laboratórios de informática,

estrutura de tecnologia da informação (servidores, roteadores), ar-condicionado, quadros

e mobiliário em geral. Que foi criada a portaria 56/2019 que trata da criação da Comissão

que  organizará  o  processo  eleitoral  para  escolha  dos  membros  representantes  da

Sociedade  Civil  Organizada. 4.  Ordem  do  dia:  4.1  Homologar  Resolução  Ad

Referendum que  trata  do  Projeto  Pedagógico  de  Curso  do  Curso  Técnico  em

Informática:  colocada  em  votação,  foi  aprovada  por  unanimidade.  4.2  Homologar

Resolução  Ad Referendum nº  08  que  trata  da  autorização  de  Curso  FIC  Inglês

Intermediário:  colocada  em  votação,  foi  aprovada  por  unanimidade.  4.3  Aprovar

Comissão do Processo Eleitoral  para  escolha dos membros representantes dos

docentes,  técnicos-administrativos e  discentes no Conselho Diretor  do Campus,

biênio 2019-2021:  colocada em votação,  foi  aprovada por  unanimidade.  4.4 Aprovar

Comissão  do  Processo  Eleitoral  para  escolha  dos  membros  representantes  da

Sociedade Civil Organizada para compor Conselho Diretor do Campus, biênio 2019-

2021:  colocada  em votação,  foi  aprovada  por  unanimidade. Encaminhamentos:  não

houve encaminhamentos. Nada mais a tratar, a reunião foi finalizada às dez horas e oito

minutos. E, para constar nos registros, eu, Arley Willer Neves da Silva, Secretário “ad hoc”

deste Conselho, lavrei a presente Ata que será assinada por mim e pelos conselheiros

presentes. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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