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17/02/2022 15:00 16:25 Através de webconferência - Google Meet

I temI tem Pa utaPa uta

01 Apresentação da área dos candidatos a reitor(a) na página do processo de consulta.

02 Formato, quantidade e datas dos debates dos candidatos a Reitor do IFPB.

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

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA

COMISSÃO ELEITORAL CENTRAL - REITORIA

ATA 6/2022 - CEC/CONSUPER/DAAOC/REI TORI A/I FPBATA 6/2022 - CEC/CONSUPER/DAAOC/REI TORI A/I FPB

1. DADOS DA REUNIÃO:1. DADOS DA REUNIÃO:

2. PAUTA:2. PAUTA:

3. DISCUSSÃO DA PAUTA e  DECISÕES TOMADAS:3. DISCUSSÃO DA PAUTA e  DECISÕES TOMADAS:

1. Em reunião realizada no dia 17 de fevereiro de 2022, a par r das 15:00, com a par cipação de dois dos candidatos a

Reitor do IFPB, Mary Roberta e Professor Denis, dois assessores da candidata Mary Roberta e da maioria dos membros

da comissão eleitoral central (CEC), começou a reunião com a saudação do presidente da CEC. A candidata Mary

Roberta apresentou seus assessores: Adriano Melo e Manoel Macedo.

2. Na sequência, foi apresentada a área dos candidatos a reitor(a) na página do processo de consulta, quadriênio 2022-

2026, e solicitado aos candidatos(a) o envio das fotos para substituição, caso desejem.

3. Foi apresentada, por Mayara Guimarães, a proposta para os debates entre os candidatos a reitor(a) do IFPB;

Rômulo sugeriu reduzir o número de assessores para 3 em vez de 5; Mary ques onou a realização dos debates por segmento -

discente, docente e técnico administra vo; Macedo ques onou as datas muito próximas entre os debates, sugerindo um debate

no começo da campanha, outro no meio e o úl mo mais próximo ao dia da votação em 1o turno; sugeriu que não haja

segmentação de público no debate; Denis também questionou as datas para os debates muito próximos;

Ficou acordado entre os par cipantes que os debates serão realizados nas datas de 8/03, 22/03 e 04/04, sem segmentação de

público e apenas com a par cipação dos candidatos e de até 3 assessores, além dos membros da comissão central e da TV

IFPB; será realizada uma nova reunião, em 24/02 às 15h, para definição dos detalhes (blocos e temas de discussão) dos

debates. 

4. Foi sugerida aos presentes a definição de agenda prévia dos candidatos, para facil itar a par cipação da comunidade

nas ações de campanha; Fábio sugeriu o envio da agenda da semana seguinte sempre às sextas-feiras, até às 17hs.

Mary sugeriu a u lização da agenda do google, para que não fosse preciso o envio semanal das mesmas, sendo acatado

pelo candidato Denis.

5. Foi perguntado pela candidata Mary a respeito do uso de espaço nas salas de aula presenciais/virtuais pelos

candidatos. Foi dito pelo presidente da CEC, prof. Fábio, que não há vedação no edital a respeito, mas sugeriu o uso de

10 à 15 min nas aulas para apresentação das propostas, contanto que não interfira no cumprimento da carga horária

da disciplina e que seja ofertado o mesmo espaço aos demais candidatos em outro momento, caso eles queiram,

preservando a igualdade de condições entre os candidatos.

4. AÇÕES NECESSÁRIAS:4. AÇÕES NECESSÁRIAS:

1. Os candidatos podem enviar foto, até 18/02, para atualizar a área do candidato na página do processo de consulta,

quadriênio 2022-2026, no portal institucional;

2. Os candidatos informarem o email  do google, vinculado a agenda do candidato, até 18/02, para incorporação na

página das eleições; segue a orientação aos candidatos de como tornar essa agenda pública:
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24/02/2022 15:00 17:00
Reunião para definição dos detalhes dos debates dos candidatos a Reitor do IFPB.

Via webconferência.

1. Abra o Google Agenda no computador.

2. No canto superior direito, cl ique em Configurações > Configurações.

3. Clique no nome da agenda que você quer compartilhar.

4. Abra as Autorizações de acesso.

5. Marque a caixa ao lado de Disponibil izar ao público.

3. Mary solicitou que as comunicações a respeito do processo de consulta a reitor façam referência ao cargo de reitora

também.

5. DADOS DA PRÓXIMA REUNIÃO (AGENDAMENTO PRÉVIO):5. DADOS DA PRÓXIMA REUNIÃO (AGENDAMENTO PRÉVIO):

6.  RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES PRESENTES/AUSENTES:6.  RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES PRESENTES/AUSENTES:

Pr es entesPr es entes : Denis Barros Barbosa (Candidato)

Mary Roberta Meira Marinho (Candidata)

Adriano Ferreira de Melo (Assessor da candidata Mary Roberta)

Manoel Pereira de Macedo Neto (Assessor da candidata Mary Roberta)

Fábio de Albuquerque Silva (Presidente - Comissão Eleitoral Central)

Romulo de Oliveira Lins Vieira de Melo (Comissão Central - Docente)

Ana Luisa Alves Marques Probo (Comissão Central - Docente)

Natalia Costa de Lima  (Comissão Central - Técnico Administrativo)

Francisco Raimundo de Freitas (Comissão Central - Técnico Administrativo)

Álefe Emanuel de Carvalho Azevedo (Comissão Central - Técnico Administrativo)

Felipe Targino do Nascimento (Comissão Central - Discente)

Ana Carolina de Araújo Abiahy (Jornalista)

Mayara de Sousa Guimarães Fonseca (Relações Públicas)

Aus entesAus entes :  Marcus Damião de Lacerda (Candidato), Diêgo Silva Leon e Jenison Fernandes da Silva.

SUBSCREVEM:SUBSCREVEM:

Chairman: Fábio de Albuquerque Silva

Secretário(a) ad hoc: Fábio de Albuquerque Silva

Participantes presentes: (l istados acima)

Código Verificador:Código Verificador:

Código de Autenticação:Código de Autenticação:
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Manoel Pereira de Macedo NetoManoel Pereira de Macedo Neto, PRO-REITOR - CD2 - PRAE-REPRO-REITOR - CD2 - PRAE-RE, em 18/02/2022 15:49:57.

Mary Roberta Meira MarinhoMary Roberta Meira Marinho, PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICOPROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO, em 18/02/2022 15:48:33.

Álefe Emanuel de Carvalho AzevedoÁlefe Emanuel de Carvalho Azevedo, ALUNO (201912240006) DE BACHARELADO EM ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO - CAMPUS CAJAZEIRASALUNO (201912240006) DE BACHARELADO EM ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO - CAMPUS CAJAZEIRAS, em 18/02/2022 15:47:12.

Natalia Costa de LimaNatalia Costa de Lima, ARQUIVISTAARQUIVISTA, em 18/02/2022 15:05:17.

Felipe Targino do NascimentoFelipe Targino do Nascimento, DISCENTE (20202370045) DE TECNOLOGIA EM SISTEMAS PARA INTERNET - JOÃO PESSOADISCENTE (20202370045) DE TECNOLOGIA EM SISTEMAS PARA INTERNET - JOÃO PESSOA, em 18/02/2022 13:27:47.

Romulo de Oliveira Lins Vieira de MeloRomulo de Oliveira Lins Vieira de Melo, PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICOPROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO, em 18/02/2022 13:07:58.

Ana Luisa Alves Marques ProboAna Luisa Alves Marques Probo, PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICOPROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO, em 18/02/2022 13:07:18.
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