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ATA 04/2018 –CEL/Campus Princesa Isabel 

 

 

ATA DA QUARTA REUNIÃO DA 

COMISSÃO ELEITORAL LOCAL 

DO IFPB CAMPUS PRINCESA 

ISABEL.  

 

Aos dezoito dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às dezesseis horas e dez 

minutos, na sala de reunião da DG-PI, situada no IFPB Campus Princesa Isabel, Acesso 

Rodovia PB 426, Bairro Barro Vermelho, S/N – Princesa Isabel, CEP: 58755-000, com a 

presença do Sr. Robson Antonio Miranda de Lima, Sr. Daniel Nascimento de Moura, Sr. 

Felipe Xavier Barbalho da Costa, o Sr. Gustavo Ribeiro Florentino e o Sr. Lucas Jónatan 

Rodrigues da Silva, o primeiro como presidente da Comissão Eleitoral Local do IFPB 

Campus Princesa Isabel e os demais como membros da comissão supramencionada e 

nomeados pela Resolução-CS n° 164, de 15 de dezembro de 2017, do Conselho Superior do 

Instituto Federal de Educação Ciência, e Tecnologia da Paraíba. Inicialmente, o presidente 

no uso da palavra explicou as ausências dos membros na reunião. A Srta. Pâmela de Jesus 

Grangeiro de Araújo Diniz justificou sua ausência por ter atividades escolares no durante a 

reunião. A Sra. Adriana Oliveira Araújo, a Sr. Kátia Daniella da Cruz Saraiva, Sr.Cícero 

Mauriberto de Meneses Freire Duarte e a Sra. Nerijane de Almeida Monteiro informaram 

estarem ausentes do campus. Marcello Soares de Araújo encontrava-se em atividades de 

trabalho e foi substituído pelo suplente Daniel Nascimento de Moura. Continuando com a 

palavra, o presidente deu as boas vindas a todos os presentes e, por haver quórum de cinco 

membros, declarou aberta a reunião. O presidente começou adentrando na pauta da 

reunião, o presidente alertou sobre a necessidade de os membros da comissão adotarem 

uma postura neutra e imparcial diante a campanha na perspectiva de evitar posteriores 

questionamentos administrativos, bem como a lisura do certame. O presidente continuou e 

falou sobre o desligamento do Sr. José Carlos de Lima Alves, o mesmo enviou e-mail para 

o presidente comunicando seu desejo de sair da comissão eleitoral local. O presidente 

sugeriu conforme a regra do Edital 03/2018-CEC, que o seu suplente o Sr. Lucas Jónatan 

Rodrigues da Silva ocupa-se a titularidade no segmento discente. Todos presentes 

concordaram. Prosseguindo, o próximo tópico foram os mesários para a consulta eleitoral 

no dia três de maio de 2018. O presidente relatou que existe a necessidade ter ao menos 

três membros de cada segmento para serem mesários e sugeriu conforme costume um 

representante por segmento a cada período consulta. Também descreveu já dispormos de 

três nomes, dois do segmento docente e uma do segmento técnico-administrativo, 

conforme levantamento realizado pela professora Adriana Oliveira Araújo. Para facilitar a 

distribuição dos mesários, o Sr. Robson Antonio Miranda de Lima indicou que fossem 

divididos os períodos de permanência dos mesários na recepção dos votos da seguinte 

forma: período manhã inicia às oito horas e encerra ao meio dia, período tarde inicia ao 

meio dia e encerra às dezessete horas, período noturno inicia às dezessete horas e encerra 

as vinte horas. A recomendação foi aceita por todos presentes. Os representantes do 

segmento discente, os Srs. Gustavo Ribeiro Florentino e Lucas Jónatan Rodrigues da Silva 

expressaram a dificuldades em convencer os discentes a participarem como mesários. 
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Tomando a palavra, o Sr. Felipe Xavier Barbalho da Costa concordou os argumentos 

ditos, todavia se dispôs a conversar com a Diretora de Desenvolvimento e Ensino para 

encontrar uma solução para questão. O mencionado membro também propôs uma forma 

para otimizar a votação do segmento discente, tendo em vista que estes têm apenas o 

horário do intervalo para votarem. A proposta consiste em liberar cada turma ao menos 

durante uma aula para se dirigirem a votação. Para tanto, expressaríamos a proposta a 

Diretora de Desenvolvimento e Ensino e o próprio Felipe Xavier Barbalho da Costa se 

prontificou a apresentar a sugestão. Todos presentes concordaram. O próximo item da 

pauta foi à sabatina ao candidato a Diretor Geral do Campus Princesa Isabel. O presidente 

fez as seguintes recomendações: a data sugerida foi vinte e cinco de abril de 2018, local 

pátio em frente à cantina. A sabatina será realizada em três turnos, pela manhã a partir das 

dez horas e quarenta minutos, a tarde a partir das quinze horas e durante à noite iniciando 

a partir das vinte horas e trinta minutos. Ambos presentes na reunião concordaram. A 

dinâmica da sabatina consistiria em dez perguntas feitas ao candidato divididas em quatro 

temas: ensino, pesquisa e extensão, assistência estudantil e gestão. Tendo o candidato 

cinco minutos iniciais para se apresentar e três para responder cada pergunta. O membro 

Felipe Xavier Barbalho da Costa interveio e mostrou a necessidade de inserir o tema 

relações com a comunidade externa, pois este assunto abrange a questão do transporte dos 

discentes de suas localidades para o campus. Desse modo, todos concordaram e ficou 

assim os temas para as perguntas: ensino, pesquisa e extensão, assistência estudantil, 

gestão e relação com a comunidade externa. Para realizar as perguntas foi recomendado 

dos pontos de coleta dos formulários: setor de Protocolo e a Coordenação Pedagógica de 

Apoio ao Estudante – COPAE-PI, também foi sugerido à publicação de uma matéria no 

portal do campus e nessa matéria inserir um link para formulário online de perguntas.  

Novamente todos concordaram com as recomendações. Ao final, o presidente agradeceu 

aos presentes e nada mais havendo a tratar, eu Robson Antonio Miranda de Lima, na 

qualidade presidente da Comissão local Eleitoral do Campus Princesa Isabel, dei por 

encerrada a reunião. 

 


