
 
 

 
   

 
  

 

 COLÉGIO DE DIRIGENTES DO IFPB - EXERCÍCIO 2015 

 

 

ATA/SINTESE DA SEXTA REUNIÂO ORDINÁRIA 

Data: 01/06/2015 
Local: Av. João da Mata, 256, Jaguaribe. (Casa 
Rosada). 

 

Horário: 16:00h ás 19:00h. 

Participantes:  
Estiveram Presentes, O Magnífico Reitor, Cícero Nicácio Do Nascimento Lopes,  

Kiarelli Otoni Almeida Agra, Aguinado Tejo Filho, Adriano Ferreira De Melo, 

Alexandre Urquiza Sá, Caetano José De Lima, Cristiano Lourenço Elias, Fabio 

Sampaio dos Santos Câmara, Francilda Araújo Inácio,  Geraldo da Mota Dantas, 

Hélio Rodrigues De Brito, jerônimo Andrade de Nobrega, José Albino Nunes, 

Joselito Eulâmpio da Nóbrega,  Keitiana de Souza Silva, Lício Romero Costa, 

Luciano Pacelli Medeiros De Macêdo, Lucrécia Tereza Da Silva Gonçalves, 

Marcos Vicente Dos Santos, Mary Roberta Meira Marinho, Sabiniano Araújo 

Rodrigues, Vânia Maria De Medeiros, Washington Cézar De Almeida Costa 

Convidados:  
 

 

 

PAUTA 

1.  

  01 – Abertura; 

02 – Leitura e aprovação da Ata; 

03 – Inversão de Pauta; 

04 – Informes Gerais; 

        I  05 – Ordem do Dia; 

           06 – Encerramento. 

 

 

01. Abertura: Devido a alguns problemas, o professor Nicácio (presidente desde colegiado) 

precisou se ausentar da reunião antes de sua abertura, ficando a professora Mary Roberta 

responsável por conduzir a reunião ate a chegada do presidente. Assim havendo quórum 

regimental, a professora Mary declarou aberta a sexta reunião ordinária do colégio de dirigentes. 

  



 
 

 
   

 
  

02. Leitura e aprovação da Ata: Considerando a leitura prévia das atas da 4º e da 5° Reunião 

Ordinária do colégio de Dirigentes, enviadas com antecedência em formato digital pela secretaria 

dos órgãos colegiados, a presidente submeteu-as aprovação. Não havendo alterações a serem 

feitas, ambas as Atas foram aprovadas por unanimidade com abstenção do professor 

Washington, que não estava presente nas reuniões anteriores. 

 

03. Inversão da Pauta: aprovada a inversão da pauta e precedendo os informes gerais, os 

senhores Aguinaldo Tejo e Eduardo Oliveira iniciaram as discussões do dia com a temática da 

remoção interna dos servidores docentes no âmbito do IFPB. O senhor Aguinaldo Tejo frisou, 

antes de tudo, que este processo de remoção de servidores foi o maior da história do IFPB e, 

consequentemente, o mais complexo até o momento. Tejo discorreu sobre alguns entraves 

comuns aos processos de remoção exemplificando com alguns casos específicos os problemas 

administrativos e jurídicos que podem surgir caso a remoção seja concedida aos servidores sem 

que as correlações de perfis sejam observadas. No caso de professores que entraram no 

Instituto antes do Edital 334/2013, o diretor de gestão de pessoas afirmou também ter sido 

bastante criterioso na análise dos processos, levando em consideração que alguns ministram 

aulas em perfis diversos daqueles para os quais prestaram concurso. O senhor Eduardo oliveira, 

Chefe do Departamento de Legislação e Demandas Externas, reiterou as informações dadas por 

Aguinaldo Tejo, expôs alguns casos de professores que entraram com processos de remoção e 

apontou a possibilidade de gerar insegurança jurídica em caso de concessão de alguns desses 

processos. Tejo explicou aos conselheiros a impossibilidade de fazer correlação entre os perfis 

do mesmo edital (334/2013) e que, no caso de perfis mais antigos, que foram desmembrados, foi 

possível considerar correlação entre perfis e fazer a transposição. Eduardo frisou ainda que as 

avaliações dos processos são baseadas em critérios objetivos que constam no próprio edital de 

remoção, são eles: portaria de nomeação do servidor; documentação comprobatória de tempo de 

serviço no campus; currículo lattes; e edital do concurso de ingresso. A professora Mary Roberta 

chama atenção para o fato de que todas as alterações feitas na resolução que trata do assunto 

foram feitas por uma comissão composta por membros indicados pelo sindicato, diretores de 

ensino, e a DGEP. Após todas as considerações sobre o processo de remoção de servidores no 

âmbito do IFPB, o Professor Cícero Nicácio retornou da reitoria, relatou brevemente o motivo de 

sua ausência no início da reunião e assumiu a condução da reunião prosseguindo com os 



 
 

 
   

 
  

informes gerais. 

 

04. Informes gerais – a) Pró-reitora de Ensino: A pró- reitora de ensino, professora Mary 

Roberta Marinho, Informou aos presente que DGEP fará uma “capacitação” nos dias 08, 09, 10 e 

11 de junho com os professores que serão nomeados, acolhendo-os no instituto e tentando 

transmitir já neste primeiro momento os direitos, deveres e responsabilidades que todos 

encontrarão, ou seja, conhecendo a instituição e a realidade que ela propicia aos membros da 

comunidade. O professor Walmeran José Trindade deu ciência aos membros do colégio de 

dirigentes de algumas ações que estão sendo desenvolvidas pela diretoria de educação 

profissional e pela PRE. 1) Calendários:  os calendários letivos de todos os campi foram 

solicitados pelo DCAD, entretanto, alguns campi  não enviaram resposta alguma. O não 

conhecimento do calendário ocasiona problemas na emissão de certificados e diplomas, tendo 

em vista que alguns calendários foram alterados sem o conhecimento da PRE e DCAD; 2) 

Proeja: está em andamento o processo de implantação/expansão dos cursos técnicos do proeja 

do instituto, politica apresentada pela PRE em reuniões com diretores de ensino e embasada 

pelo PNE (Plano Nacional de Educação), pelo próprio decreto do proeja e pela função social do 

programa. Professor Walmeran chamou a atenção dos diretores gerais para a necessidade de 

sensibilizar docentes e técnico-administrativos quanto ás dificuldades, e importância dessa 

modalidade; 3)PSCT:  Já há uma programação para o PSCT 2016, cujo objetivo principal é ter o 

resultado final do PSCT divulgado ainda no começo de dezembro para que a divulgação das 

matriculas, que acontecerão em janeiro, seja feita com antecedência de pelo menos um mês e 

seja de amplo conhecimento. O edital para PSCT 2016 deve sair em meados de julho, para isso, 

o professor Walmeran solicitou aos diretores gerais e de ensino que as informações relacionadas 

a cursos e quantitativo de vagas sejam disponibilizadas o mais breve possível. 4)Reunião com 

os coordenadores de estágio: uma das demandas da reitoria itinerante, busca acompanhar 

informações sobre estágios desde o registro á conclusão. A reunião deve ser realizada ainda no 

mês de junho e , como não há um setor especifico  responsável para cuidar sistematicamente 

dos estágios, a PRE/Diretoria de Educação Profissional está assumido esta responsabilidade. 5) 

Visitas aos campi: A partir desse mês de junho, a direção de educação profissional tentará 

estreitar os laços com os campi, realizando visitas e acompanhando as demandas. 6) Evasão:  A 

professora Mary abordou a evasão, que teve um relatório elaborado pela CGU sobre o tema, 

segundo a Pró-reitora, a Setec ( secretaria da educação profissional e Tecnológica)  irá publicar 

uma nota técnica para que cada Instituto elabore um plano estratégico de combate a evasão com  

prazo provável  até setembro. A professora Mary apontou a necessidade de participação e 

atenção dos diretores gerais e de ensino nesse processo. 7) comissão de credenciamento:  O 

instituto receberá uma comissão nacional de recredenciamento que irá reavaliar o nível dos 

cursos do IFPB assim, mais uma vez solicita que os pró- reitores e diretores trabalhem em 

conjunto. 8) Plataforma Q-Acadêmico: Professora Mary informou que a plataforma utilizada 

pelo controle acadêmico aos poucos deixe de ser utilizada pelo controle acadêmico encontra-se 

em processo de transição. A proposta é que o Q-acadêmico  aos poucos deixe de ser utilizado e 



 
 

 
   

 
  

o instituto passe gradualmente a utilizar o SUAP-Edu, que será elaborado em conjunto com o 

IFRN. 9) Carga horária de servidores:  finalizando os informes da Pró-Reitoria de Ensino, foi 

abordado o cumprimento da carga horária docente de acordo com as diretrizes de ensino, 

pesquisa e extensão. Todos os campi devem publicar os horários das atividades docentes e 

técnico-administrativos ate o dia 30 de junho. B) Pró-Reitoria de Extensão: A professora Vânia 

Maria, Pró-Reitora de extensão, iniciou seus informes relatando o sucesso do fórum Mundial de 

Educação Profissional e tecnológica, que teve o IFPB como maior delegação do evento, assim, 

agradeceu a todos que colaboraram com este feito. 1)Editais:  No que concerne a publicação de 

editais, a Pró-Reitoria de extensão está lançando dois editais, um edital de programas e o edital 

residual do probext projetos. 2) Pronatec: Quando ao Pronatec, a Pró-reitora informou que não 

há definição de calendário e disponibilidade orçamentaria, segundo ela há apenas sinalização de 

mudanças no  Pronatec, portanto, informa que deve haver cautela. 3) Avaliação do Pronatec: É  

necessário que os campi mantenham todos os documentos relativos ao Pronatec organizados, 

entre eles cadastro de cursos, frequência de servidores, PPCs e outros, pois há expectativa de 

que uma comissão visite o instituto com o intuito avaliar o programa no âmbito IFPB. C)Pró- 

Reitora de Pesquisa, Inovação e Pós Graduação: 1)Prazo de Editais:  A pró-reitora de 

Pesquisa, inovação e Pós Graduação, professora Francilda, Informou que o prazo dos editais 

lançados pela PRPIPG Foram prorrogados até o dia 07. 2) Portal periódico: Ainda em data a 

ser definida, será lançado o portal periódico do IFPB, projeto desenvolvido em parceria com a 

Pró-Reitoria de extensão que conta com o auxilio de diversos setores do instituto. 3)Edital para 

Publicação de Livros Digitais: Até o dia 15 de junho será lançado para todo o instituto um edital 

para publicação de livros digitais. Finalizando seus informes, a pró-reitora reiterou a necessidade 

de consolidar a cultura de que a prática docente dentro do instituto deve sempre se firmar na 

indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão. D) presidência do Colégio de Dirigentes: 1) 

Greve: o presidente do colégio de Dirigentes, senhor Cicero Nicácio, iniciou seus informes 

destacando o indicativo de greve sinalizado pelo sindicato em assembleia estadual realizada em 

campina Grande. O indicativo está programado para o dia 29 de junho e, caso se confirme, é 

possível que este colegiado se reúna novamente para traçar estratégias para lidar com a 

situação, definindo um posicionamento homogêneo sobre a questão no âmbito do IFPB. 

2)Estatuinte: o  presidente do colegiado informou aos presentes que no dia 03 de junho será 

realizada a eleição para delegados e chapas da Estatuinte solicitando a todos os diretores  que 

orientam e incentivem a efetiva participação da comunidade nas votações,  pois esse e um 

momento importante para o IFPB e reflete o Exercício da democracia dentro de nossa instituição. 

3)Diárias:  o IFPB publicou uma portaria fixando o gasto com diárias e passagens em 70% do 

que foi gasto no ano passado. Avaliando o cumprimento desta portaria, a DTI emitiu relatório das 

despesas efetuadas por todos os campi do IFPB até o presente momento, demostrando que o 

instituto economizou 14,83% em relação ao mesmo período do ano passado. O presidente desse 

colegiado reconhece o avanço e a importância da economia já alcançada, mas pede aos 

diretores dos campi se empenhem para atingir a meta traçada. 4) Recepção dos novos 

docentes: Professor Nicácio lembrou aos presentes que no dia 08 de junho 93 novos docentes 

serão empossados, assim, solicita que todos os diretores estejam presente na cerimonia 



 
 

 
   

 
  

 

acolhendo os novos servidores, promovendo a cultura de boa recepção e estabelecendo um 

vinculo de afetividade dos novos servidores com o IFPB. 

 

 

 

05. Ordem do dia: a) Avaliação da conjuntura e do contexto institucional: Professor Nicácio 

expôs a realidade do cenário nacional assumindo que, hoje, o Brasil vive momentos de 

dificuldades, mas fez questão de deixar claro que a rede federal continua tocando projetos para 

desenvolver a educação e que este não é o momento para o instituto recuar e sentir-se 

ameaçado pela crise. A instituição está caminhando de forma solida, com muitas coisas boas 

acontecendo, tudo isso devido ao protagonismo da comunidade, que vêm apresentando 

resultados robustos. Professor Nicácio, após discorrer sobre algumas incoerências da pratica 

docente do IFPB, pediu para que os presentes levem para seus Campi o entusiasmo para que as 

pessoas, docentes, técnicos e discentes, sejam generosas na defesa dos seus direitos e tenham 

a mesma generosidade para serem cumpridoras de suas obrigações, amparando a comunidade 

no que for necessário e cumprindo nossas funções sociais dentro da comunidade. 

             

 

06. Encerramento- Nada mais havendo a apreciar nesta Reunião Ordinária, o Senhor 

Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a presente reunião. E, para 

constar nos registros, eu, Kiarelli Otoni Almeida Agra, Secretario deste Colégio de Dirigentes, 

Lavrei a Presente Ata, que será assinada por mim e pelo colegiado presente. João Pessoa, de 

primeiro de junho de 2015. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


