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Ao Senhor,

Filipe Francilino de Sousa,

Diretoria Geral de Comunicação e Marketing - DGCOM

Av. João da Mata, 256, Jaguaribe

CEP 58015-020 - JOÃO PESSOA / PB

Assunto:  Realização de campanhas de conscient ização sobre a  importância  do voto no processo de consulta  àAssunto:  Realização de campanhas de conscient ização sobre a  importância  do voto no processo de consulta  à

comunidade para escolha de reitor e diretores-gerais dos campi,  quadriênio 2022-2026.comunidade para escolha de reitor e diretores-gerais dos campi,  quadriênio 2022-2026.

Senhor Diretor da DGCOM,

A Comissão Eleitoral Central (CEC), responsável por coordenar e disciplinar o processo de consulta à comunidade

escolar, para escolha de Reitor e Diretor Geral dos campi do Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Paraíba,

quadriênio 2022-2026, instituída pela Resolução 97/2021 – CONSUPER/DAAOC/REITORIA/IFPB, no uso de suas atribuições legais e:

CONSIDERANDO a suspensão das aulas presenciais ou sua subs tuição por a vidades não presenciais, em razão da

pandemia da Covid-19;

CONSIDERANDO as discussões na 30ª Reunião Extraordinária do Conselho Superior, onde alguns conselheiros

chamaram a atenção para problemas que podem ocorrer durante o processo, entre eles uma possível baixa adesão da comunidade

estudantil, como já aconteceu em pleitos anteriores; 

Vem por intermédio desta, solicitar à DGCOM a realização de campanhas de conscientização, no portal institucional

e redes sociais do IFPB, sobre a importância do voto durante o processo de consulta à comunidade escolar para escolha de Reitor e

Diretor-Geral dos campi do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, quadriênio 2022-2026.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)

Fábio de Albuquerque Silva

Presidente

COMISSÃO ELEITORAL CENTRAL - REITORIA
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