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Aos Diretores(as) Gerais dos Campi do IFPB

Assunto:  Prioridade na divulgação das ações da comissão eleitoral local no processo de escolha de reitor eAssunto:  Prioridade na divulgação das ações da comissão eleitoral local no processo de escolha de reitor e

diretores-gerais dos campi,  quadriênio 2022-2026.diretores-gerais dos campi,  quadriênio 2022-2026.

Senhor(a) Diretor(a) Geral,

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 Reunião das Comissões Eleitorais do IFPB, realizada em 09 de fevereiro de 2022,

onde foi argumentado que em alguns campi não foram divulgadas informações a respeito das etapas do processo de consulta em

questão, como a recente lista PRELIMINAR de registros de candidaturas;

Vem por intermédio desta, reforçar a importância de divulgação, no portal ins tucional e redes sociais do campus,

das etapas e ações das comissões locais durante todo 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)

Presidente da Comissão Eleitoral Central
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