
 

 

ATA 2/2022 - CEL/CEC/CONSUPER/DAAOC/REITORIA/IFPB 

  

 

1. DADOS DA REUNIÃO: 

Data Hora 

inicial 

Hora 

final 

Local (em caso de registro fotográfico da 

Reunião, indexar URL pública da imagem) 

14/02/2022 15:00 17:00 Através de web conferência - Google Meet 

 

 

2. PAUTA: 

Pauta 

a) Abertura: Informes 

b) Leitura dos Capítulos do TÍTULO VIII do Edital nº 03/2022-CEC, que tratam do 

ordenamento da campanha eleitoral; 

c) Sorteio dos números dos candidatos; 

d) Sorteio dos espaços no Campus Picuí para a propaganda física; 

e) Formato, quantidade e data(s) do(s) debate(s) do(s) candidato(s) a Diretor Geral 

do Campus Picuí; 

f) Agenda dos candidatos para o período de campanha (14/02 a 05/04). 

 

 

 

 

 

 



3. DISCUSSÃO DA PAUTA E DECISÕES TOMADAS: 

 

 

3.1. Em reunião realizada aos 14 de fevereiro de 2022, às 15h00, com a participação 

da maioria dos membros da Comissão Eleitoral Local (CEL-PC), do candidato a 

Diretor Geral do Campus e seu representante, foi aberta a reunião com as boas-

vindas do Presidente da Comissão e anúncio da pauta a ser tratada em plenária. 

 

3.2. Após as falas iniciais de praxe, foi comunicada pela Presidência da Comissão 

em sede de informes a criação do e-mail institucional para comunicações da 

comissão, de endereço “cel.pc@ifpb.edu.br”. Foi também apresentada a 

proposta de criação de um informativo de divulgação semanal das ações da 

Comissão Local a ser desenvolvido por e-mail e o início da Divulgação no Site 

Institucional das informações de campanha. 

 
3.3. Em seguida, foi feita pelo Presidente da Comissão a leitura dos capítulos do 

TÍTULO VIII do Edital nº 03/2022-CEC, que tratam do ordenamento da 

campanha eleitoral. 

 
3.4. Após a leitura da normatização de campanha trazida pelo edital que rege o 

certame, passou-se a escolha do número do candidato ao cargo de Diretor Geral 

do Campus, a partir da atribuição do milhar “12000” designada a Picuí pela 

Comissão Eleitoral Central. Foi escolhido para o candidato o número “12001” 

para sua representação na votação. 

 
3.5. A seguir, passou-se a definição dos espaços de divulgação para os candidatos 

a Reitor(a) e Diretor Geral. Foram definidos os quadros de aviso e área do hall 

de entrada do Campus para espaços de divulgação, com a fixação de 

apresentação por ordem definida em sorteio nesta reunião, conforme 

apresentado abaixo: 

 
 

Figura 1 Disposição da apresentação de divulgação dos candidatos 

Candidato – Direção Geral Marcus Damião 

Mary Roberta Denis 

 

 



 

Figura 2 Espaço de divulgação para faixas no Hall do Campus 

 

 

 

Figura 3 Exemplo de quadro de avisos para divulgação no Campus 

 

 

 

3.6. Quanto ao formato e regulamentação das intervenções do candidato junto à 

comunidade, ficou estabelecido que poderão ser realizadas palestras e 

sabatinas, dado que é uma candidatura única ao cargo, a serem regulamentadas 



pelo Regimento de Sabatinas e Palestras desta Comissão Eleitoral Local, cuja 

minuta foi lida e aprovada nesta seção. 

3.7. Por fim, o candidato ficou por definir e comunicar a esta Comissão a quantidade 

e periodicidade destas palestras e sabatinas, bem como apresentar a sua 

agenda de candidato para divulgação junto à comunidade. 

 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião pelo Presidente da CLC-PC, e 

lavrada a presente Ata, que após lida e confirmada, vai assinada pelos presentes. 

 

 

4. AÇÕES NECESSÁRIAS: 

 

 Encaminhar ofício com espaços de divulgação à CEC; 

 Alimentar dados das candidaturas no site institucional da CEL-PC. 

 

5. DADOS DA PRÓXIMA REUNIÃO (AGENDAMENTO PRÉVIO): 

 

Não foi definida data para próxima reunião. 

 

 

6.  RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES PRESENTES/AUSENTES: 

 

Presentes:  

Alberto Gustavo Paashaus Junior; Arthur Joedson da Silva; Everton Pereira de Pontes; 

Jesualdo Gomes das Chagas; José Hermano Cavalcanti Filho; Kaio Oliveira de 

Azevedo; Lucius Vinícius Rocha Machado; Leandro Alves de Brito; Marcel Raullino 

Rocha do Nascimento; Railma de Andrade Fernandes; Tiago da Costa Silva;Vinícius 

Anselmo Carvalho Lisboa. 

 

 

Ausentes:  

Felipe Xavier Barbalho da Costa (Justificada); Geovana Araújo da Silva (Justificada). 

 

OBS.: A convocação se deu para os membros titulares da Comissão Eleitoral Local; 

Foram computadas as ausências apenas dos membros titulares. 

 

 



SUBSCREVEM: 

Alberto Gustavo Paashaus Junior 

Arthur Joedson da Silva 

Everton Pereira de Pontes 

Jesualdo Gomes das Chagas 

José Hermano Cavalcanti Filho 

Kaio Oliveira de Azevedo 

Lucius Vinícius Rocha Machado 

Leandro Alves de Brito 

Marcel Raullino Rocha do Nascimento 

Railma de Andrade Fernandes 

Tiago da Costa Silva 

Vinícius Anselmo Carvalho Lisboa 

 


