
 
 

 
   

 
  

 

 COLÉGIO DE DIRIGENTES DO IFPB - EXERCÍCIO 2016 

 

 

ATA/SINTESE DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÂO ORDINÁRIA 

Data: 25/08/2016 
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, Girlene Marques Formiga, Guilherme de Avelar Régis, Hélio 

Rodrigues de Brito, José Albino Nunes, José Herculano Filho, Keitiana de Souza 

Silva, Lício Romero Costa, Luciano Pacelli Medeiros de Macêdo, Lucrécia Tereza 

da Silva Gonçalves, Manoel Pereira de Macedo Neto, Márcia Maria Costa Gomes, 

Marcos Vicente dos Santos, Mary Roberta Meira Marinho, Neilor Cesar dos 

Santos, Reinouds Lima Silva, Ridelson Farias de Sousa, Sabiniano Araújo 

Rodrigues, Valnyr Vasconcelos Lira, Vânia Maria de Medeiros, Washington Cesar 

de Almeida Costa e Zoraida Almeida de Andrade Arruda. 

Convidados:  
Almiro de Sá Ferreira e Anderson Bráulio Nóbrega da Silva. 

 

 

PAUTA 

1.  

  01 – Abertura; 

02 – Leitura e aprovação da Ata; 

03 – Informes Gerais; 

        I  04 – Ordem do Dia; 

           05 – Encerramento. 

 

 

01. Abertura: A pedido do Reitor Cícero Nicácio do Nascimento Lopes, Presidente deste 

colegiado, a senhora Pró-Reitora de Ensino, Mary Roberta Meira Marinho, após verificação do 

quórum, iniciou a sessão dando boas vindas e agradecendo a presença de todos. 

 

02. Leitura e aprovação da Ata: Mary Roberta informou que a Ata da 10ª Reunião Ordinária do 

Colégio de dirigentes foi encaminhada eletronicamente a todos os integrantes deste colegiado e 



 
 

 
   

 
  

perguntou se há algum destaque a ser feito. Por não haver alterações, procedeu-se à votação da 

referida ata que foi aprovada por unanimidade. 

 

03. Informes gerais:  

 

 

    3.1. Informes do Pró-Reitorias: Vânia Maria de Medeiros - PROEXC informou sobre a 

descentralização do recurso do PROEVEXC - Programa Institucional de Apoio a Eventos de 

Extensão e Cultura; sobre o PIEC, programa que tem como proposta a integração da escola com 

a comunidade e concluiu informando sobre o edital de Taxa de Bancada - PRORIZOMA. Manuel 

Pereira de Macedo Neto – PRAE informou sobre a promoção do evento Semana da Inclusão; 

sobre os jogos do IFPB e que em setembro será realizado o JIF Nordeste, no IFPB Campus João 

Pessoa. Girlene Marques Formiga – PRPIPG informou sobre a contemplação para a 

apresentação dos sistemas Portal de Periódicos e Repositório Digital na Reditec e sobre o 

Connepi, evento que acontecerá entre os dias seis e nove de dezembro, em Maceió-AL. Marcos 

Vicente dos Santos – PRA informou sobre a homologação do PLOA 2017 e da inspeção do 

SIMEC e sobre o encontro realizado no Campus Sousa com os diretores de administração, sobre 

assuntos orçamentários e financeiros. Mary Roberta Meira Marinho – PRE informou sobre 

políticas de ensino, no tocante à PL 6840 e suas possíveis alterações; sobre o lançamento do 

Processo Seletivo Especial – PSE; sobre a possibilidade de mudança no processo seletivo, de 

modo que a forma de ingresso seja não apenas pelo SISU, mas também pela nota do ENEM e 

histórico escolar, para os cursos superiores, a fim de se obter maior efetivação de matrículas; 

sobre a capacitação dos coordenadores de cursos superiores; sobre o trabalho que está sendo 

desenvolvido na PRE sobre a construção das diretrizes para o ensino profissional e informou 

sobre sua participação no CONIF, juntamente com o Diretor de Educação a Distância do IFPB, 

Prof.º Anderson Bráulio, que tem participação referente ao tema Institucionalização do EAD nos 

Institutos Federais. Passou a palavra ao Diretor de EAD, que discorreu sobre o curso de Letras 

EAD e suas características, e sobre as ações exitosas e experiências na última oferta do curso 

oferecido à distância pelo IFPB. 

 

 

     3.2 Informes do Reitor: O Reitor informou que o CONIF tem participado de discussões junto 

ao parlamento sobre o PLDO, haja vista que a matriz orçamentária discutida por este 

Conselho das Instituições Federais sofreu cortes pelo Ministério do Planejamento, tornando o 

orçamento de 2017 inferior ao de 2016, contrariando as expectativas das instituições, tornando 

a situação orçamentária extremamente grave. O Reitor destacou que houve melhora no 

repasse do financeiro e que hoje, o IFPB não tem nenhuma pendência financeira com os 

fornecedores, prestadores de serviços e construtoras que tem contrato com a instituição. 

Informou que as obras dos campi do Instituto Federal da Paraíba estão todas em andamento. 

Informou que o IFPB tem hoje quase 10 milhões de reais que deverão ser executados e falou, 

pedindo atenção dos Diretores Gerais, da importância de se executar todo o recurso, evitando 



 
 

 
   

 
  

a devolução. REDITEC: Parabenizou as Pró Reitorias de Extensão e de Pesquisa pelas 

experiências exitosas que serão apresentadas na Reditec e informou que a Paraíba foi 

aprovada para sediar a Reditec em 2017. CONIF: Informou que o Conif constituiu um grupo de 

trabalho para estudar a Portaria 17 e que o Prof.º Ridelson Farias estará representando o 

IFPB neste grupo, bem como o Prof.º Anderson Bráulio representará o instituto na área de 

Educação a Distância. REITORIA ITINERANTE: Falou da participação no campus Itaporanga, 

Princesa Isabel e Monteiro, e destacou a participação massiva da comunidade e concluiu 

informando que Patos e Picuí serão os próximos campi a receber a Reitoria Itinerante. 

REGIMENTUINTE: Parabenizou o Prof.º Avenzoar  Arruda e toda a equipe engajada neste 

trabalho e  informou que foi necessário proceder alguns ajustes e que as plenárias finais 

estarão sendo realizadas. PRONATEC: Falou da incerteza sobre a retomada do programa por 

parte do Governo, e que é necessário aguardar novas informações oficiais por parte da 

SETEC. 

 

04. Ordem do dia: Mary Roberta procedeu à eleição de um representante Pró-Reitor e seu 

suplente e um representante Diretor-Geral e seu suplente para comporem o Conselho 

Superior do IFPB no biênio 2016-2018. PRÓ-REITORES: Dentre os Pró-Reitores, houve a 

indicação do Pró-Reitor de Assuntos Estudantis, Manoel Pereira de Macedo Neto, para 

representante titular. O colegiado votou a favor. Em seguida, votou-se na Pró-Reitora de 

Extensão e Cultura, Vânia Maria de Medeiros para suplente. O colegiado votou a favor. 

DIRETORES: Dentre os Diretores, houve a candidatura de Guilherme de Avelar Regis para 

representante titular e de Caetano Jose de Lima para suplente. O colegiado votou com doze 

(12) votos favor e cinco (5) abstenções, elegendo-os. PSCT: Mary falou das ações que estão 

sendo realizadas pela Pró-Reitoria de Ensino e suas diretorias, voltadas ao novo processo 

seletivo dos cursos técnicos, que será através de análise de histórico escolar. Informou que 

foram realizadas experiências exitosas com as vagas remanescentes do PSCT 2016, 

utilizando os métodos de sorteio e análise de currículo. RECREDENCIAMENTO: Informou que 

foram desenvolvidas diversas ações nos campi, como questões de acessibilidade entre outras. 

Falou da comissão de simulação que foi criada pelo IFPB com o objetivo de se avaliar o 

instituto a fim de que se obtenha êxito na Avaliação Institucional do INEP. MAPA DE 

ATIVIDADES: Orientou aos Diretores-Gerais no tocante ao que é registrado pelos campi no 

Mapa de Atividades, por se tratar de um sistema institucional com informações de caráter 

público. PLANEDE: A Diretora de Planejamento Institucional, Elaine Pereira de Brito 

apresentou a equipe responsável pela construção do Planede e falou da importância desse 

trabalho para a instituição, a fim de que se tenha um planejamento institucional para os 

próximos dez anos. Destacou que o último planejamento estratégico foi realizado no ano de 

1996. Falou das características desse planejamento e destacou que não haverá custos, por 

ser um trabalho desenvolvido por servidores do Instituto Federal da Paraíba, evitando um 

gasto de até dois milhões de reais, valor para este tipo de trabalho por empresas especializas. 

O Reitor Nicácio agradeceu à Diretoria de Planejamento e equipe pelo empenho no 

desenvolvimento deste documento que terá papel balizador das ações institucionais do IFPB. 



 
 

 
   

 
  

 

 

 

 

 

 

             

05. Encerramento- Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, e, para constar nos 

registros, eu, Jordana Silva de Souza Carvalho, Secretária deste Colégio de Dirigentes, lavrei a 

presente Ata, que será assinada por mim, pelo Presidente e pelo colegiado presente. João 

Pessoa, vinte e cinco de agosto de dois mil e dezesseis. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


