
 
 
   

 
  

 

 COLÉGIO DE DIRIGENTES DO IFPB - EXERCÍCIO 2016 

 

 

ATA/SINTESE DA DÉCIMA REUNIÂO ORDINÁRIA 

Data: 20/06/2016 
Local: Av. João da Mata, 256, Jaguaribe. (Casa 
Rosada). 

 

Horário: 14:00h ás 17:00h. 

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

Adriano Ferreira De Melo, Alexandre Urquiza Sá, Caetano José De Lima, Cristiano 

Lourenço Elias, Francilda Araújo Inácio, Guilherme De Avelar Régis,  Marcia Maria 

costa gomes, Hélio Rodrigues De Brito, jerônimo Andrade de Nobrega, José Albino 

Nunes, José Herculano Filho, 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, Manoel Pereira De 

Marcedo Neto, Neilor Cesar Dos Santos, Reinouds Lima Silva, Redelson Farias De 

Sousa, Sabiniano Araújo Rodrigues, Valnyr Vasconcelos Lira, Vânia Maria De 

Medeiros E Zoraida Almeida De Andrade Arruda. 

Convidados:  
Almiro De Sá Ferreira, Aguinaldo Tejo Filho, Pablo Andrey Arruda De Araújo e 

Fábio de Albuquerque silva. 

 

 

PAUTA 

1.  

  01 – Abertura; 

02 – Leitura e aprovação da Ata; 

03 – Informes Gerais;  

        I 04 – Ordem do Dia; 

           05 – Encerramento. 

 

 

01. Abertura: O senhor Presidente, Magnifico Reitor. Cícero Nicácio do Nascimento Lopes, após 

checagem regimental do quórum, promoveu a abertura da sessão, saudando a todos os 

presentes. 

02. Leitura e aprovação da Ata: Tendo em vista o prévio encaminhamento das atas da 9º 

reunião ordinária e da 3º reunião extraordinária do colégio de dirigentes para os membros dos 



 
 
   

 
  

colegiados e não havendo alteração a serem feitas, o senhor presidente submeteu-as á votação, 

sendo ambas as atas aprovadas por unanimidade. O presidente do colégio aproveitou o 

momento para comunicar aos presentes que a reunião será gravada e que as gravações ficarão 

arquivadas em anais para posteriores conferencia.  

03. Informes gerais: O senhor presidente iniciou os informes gerais tratando de algumas 

medidas de contenção de gastos adotadas no âmbito do IFPB, dentre elas: prorrogação da 

portaria que suspende viagens para capacitação e; cancelamento da participação na 40º Reditec. 

Reitoria itinerante: apesar da alteração no calendário, o reitor informou que a reitoria itinerante 

dará prosseguimento as suas atividades, tendo seu calendário divulgado em breve. Sistemas de 

informação e transparência- o presidente do colegiado teceu alguns comentários sobre alguns 

dos sistemas de informação e transparência desenvolvidos pela DTI, dentre eles: módulo de 

execução orçamentária; diárias e passagens; novo portal eletrônico do instituto; sistema de 

remoção interna; controle da frota; portal do estudante. Mudanças MEC/SETEC- as mudanças 

ocorridas no MEC/SETEC têm dificultado o dialogo entre o IFPB e estes órgãos. Segundo o 

professor Nicácio, a atual conjuntura do país e as mudanças no governo, aliadas a um grande 

corte no orçamento, sinalizam momentos que requerem bastante cautela. Mudanças de direções 

de campi- o diretor do campus avançado de soledade passa a ser o senhor administrado pela 

professora Mônica Montenegro, assessora de assuntos institucionais e internacionais, certificou 

os(as) professores(as)  que participaram do programa de capacitação CAPES/NOVA. Após a 

certificação a professora Mônica convidou todos os diretores de campi para discutir o plano de 

internacionalização do IFPB e informou os presentes sobre o convênio que esta sendo filmado 

com a Finlândia. NOVO PSCT- a pró-reitora de ensino, Mary Roberta, informou aos presentes os 

novos critérios e procedimentos de execução do PSCT para o calendário 2016. 

 

 

04. Ordem do dia: A Pró-Reitora de ensino, senhora Mary Roberta Meira Marinho, discorreu 

sobre o Mapa de atividades docentes, documento que visa estruturar as atividades de ensino, 

pesquisa e extensão desenvolvidos pelos docentes no decorrer do semestre, consoante 

demanda da CGU. Informou aos presentes que a DTI está sistematizando este documento em 

conjunto com a comissão que está elaborando a resolução que normatiza o Mapa. O 

presidente da comissão, Ridelson Farias, expôs o trabalho feito pela comissão, apresentando 

a legislação utilizada para construção do texto base. Complementando a explanação do 

Professor Ridelson, o Diretor de TI, Pablo Andrey, dirimiu as dúvidas dos membro presentes e 

apresentou o sistema em desenvolvimento. O portal do estudante é outra ferramenta 

concebida pela Coordenação de Sistemas e atende as necessidades do Recredenciamento, 

fornecendo informações necessárias a publicização de informações e o fácil acesso a elas. 

SUAP EDU, a última ferramenta apresentada pelo Diretor de TI e pelo Coordenador de 

Sistemas, que hoje trabalha em paralelo com o Q-Acadêmico. O objetivo desse novo sistema 

é substituir o Q-Acadêmico, que hoje gera um grande dispêndio de verbas para o Instituto, por 

isso há urgência em atualizar as informações dos campi no SUAP EDU e utilizá-lo no âmbito 



 
 
   

 
  

 

do Instituto.  O pró-reitor de administração iniciou sua fala dando alguns informes sobre crédito 

disponível, ou seja, o crédito disponibilizado pela reitoria de forma descentralizada para os 

campi, crédito esse que, caso não seja utilizado, compromete a liberação de novos créditos. 

Nesse sentido, o presidente do colegiado reforçou a necessidade dos diretores gerais 

trabalharem em prol da execução do orçamento disponível. Sobre a matriz Conif, o senhor 

marcos Vicente informou aos presentes que os institutos têm ate 30 de junho para inserirem 

informações sobre cursos. A pró-reitora de ensino falou sobre a necessidade de capacitações 

voltadas para pedagogos e TAE’s, bem como para coordenadores de cursos no âmbito do 

IFPB. 

 

05. 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, Jordana silva de Souza carvalho, Secretaria deste Colégio de 

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

Pessoa, de 20 de junho de 2016. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


