
 
 
   

 
  

 

 COLÉGIO DE DIRIGENTES DO IFPB - EXERCÍCIO 2015 

 

 

ATA/SINTESE DA SEGUNDA REUNIÂO EXTRAORDINÁRIA 

Data: 01/10/2015 
Local: Av. João da Mata, 256, Jaguaribe. (Casa 
Rosada). 

 

Horário: 14:00h ás 17:00h. 

Participantes:  Estiveram Presentes, Adriano Ferreira de Melo, Aguinaldo Tejo Filho, 

Alexandre Urquiza de Sá, Antônio Carlos Gomes Varela, Caetano José de 

Lima, Cristiano Lourenço Elias, Eliezer da Cunha Siqueira, Francilda Araújo 

Inácio, Francisco Emanuel Ferreira de Almeida, Geraldo da Mota Dantas, 

Helio Rodrigues de Brito, Jerônimo Andrade da Nóbrega, José Albino 

Nunes, José Avenzoar Arruda das Neves, Joselito Eulâmpio da Nóbrega, 

Keitiana de Souza Silva, Lício Romero Costa, Luciano Pacelli Medeiros de 

Macêdo, Lucrécia Tereza da Silva Gonçalves, Marcos Vicente dos Santos, 

Mary Roberta Meira Marinho, Neilor Cesar dos Santos, Ricardo Lima e 

Silva, Ridelson Farias de Sousa, Sabiniano Araújo Rodrigues, Valnyr 

Vasconcelos Lira, Vânia Maria de Medeiros e Zoraida Almeida de Andrade 

Arruda. 

 

Convidados:  
 

 

 

PAUTA 

1.  

  01 – Abertura; 

02 – Leitura e aprovação da Ata; 

03 – Informes Gerais; 

04 – Ordem do Dia; 

           05 – Encerramento. 

 



 
 
   

 
  

 

01. Abertura: O Presidente iniciou a reunião saudando os presentes e em seguida registrou a 

falta, devidamente justificada, do servidor Fabio Sampaio dos Santos Câmara, Diretor-Geral do 

campus Monteiro. 

02. Leitura e aprovação da Ata: Considerando a leitura prévia da Ata da 6ª Reunião Ordinária 

do Colégio de Dirigentes, enviada, com antecedência e em formato digital, pela secretaria dos 

órgãos colegiados, o presidente a submeteu à aprovação.  Não havendo alterações a serem 

feitas, a Ata foi aprovada por unanimidade. 

 

03. Informes gerais: REDITEC: O Presidente falou a respeito da participação do IFPB na 

REDITEC do corrente ano, que será realizada 

 em Fortaleza. Informou que as despesas dos campi em implantações e campi avançados 

ocorrerão por conta da Reitoria e que, apesar do esgotamento orçamentário, haverá esforços, 

por parte da Reitoria, para que todos possam participar do evento. Ressaltou que os outros dez 

campi deverão executar suas despesas. FINLÂNDIA: Em seguida, passou a palavra para a 

Professora Francilda, que falou de um evento internacional que será realizado em parceria com a 

Finlândia, no Centro de Convenções de João Pessoa, nos dias nove a doze de dezembro do 

corrente ano, conforme consta no planejamento do evento. Informou que a idéia do Professor 

Fechine, que passou seis meses na Finlândia com um grupo de professores da rede, é sediar, na 

Paraíba, a diplomação desses professores. Estes professores iriam repassar práticas 

pedagógicas e experiências adquiridas naquele país. Francilda informou que a Pró-Reitoria de 

Pesquisa realizará, simultaneamente ao evento internacional, um evento voltado à exposição dos 

resultados de pesquisa do IFPB à sociedade. Declarou, também, que obtiveram a cessão do 

Centro de Convenções de João Pessoa e, por parte da SETEC, apoio logístico para os eventos. 

ENEX: Em seguida, a Professora Vânia recebeu a palavra para dar o informe sobre o ENEX e 

iniciou agradecendo a participação e o envolvimento dos diretores no evento. Informou, ainda, 

que o evento foi preparado para trezentas pessoas e que obtiveram quinhentos participantes, 

superando as expectativas. 

Adriano de Melo complementou falando do sucesso que foi o evento, gerando repercussão na 

economia local, principalmente na área hoteleira e gastronômica de Areia/PB. Informou que 

houve, após o evento, crescimento de quinhentos por cento na procura pelos cursos EAD do 

IFPB naquela cidade. Aproveitando a oportunidade, Adriano convidou os presentes para o 



 
 
   

 
  

primeiro EITA – Encontro Interestadual de Arte, que será realizado no Município de Areia/PB. 

Salientou que, com o orçamento de sete mil e quinhentos reais, foi possível a contemplação de 

quatro Campi: Picuí, Guarabira, João Pessoa e Cabedelo, por serem os campi mais próximos de 

Areia. Noticiou que, com o orçamento, será possível arcar com a alimentação e hospedagem dos 

estudantes e, por fim, pediu aos diretores desses campi auxílio para o evento. O Presidente 

concluiu o informe agradecendo a Adriano, Cinthia, Vânia e a equipe da PROEXT pela realização 

do evento. 

ENAP: Aguinaldo Tejo informou que foi realizado um convênio com a ENAP – Escola Nacional da 

Administração Pública, e que ficou compactuado três cursos com trinta vagas cada, onde será 

disponibilizado vinte por cento para o Instituto Federal da Paraíba.  Destacou que o primeiro 

curso será o de fiscalização de contratos. 

 

 

04. Ordem do dia: O Professor Nicácio expôs dois pontos: primeiro, a nomeação do novo 

Ministro da Educação, Aluízio Mercadante, e informou que o nome foi pessimamente acolhido 

pelos reitores, haja vista que jamais recebeu o CONIF quando esteve anteriormente à frente do 

MEC. Em seguida, sobre a questão econômica, informou que houve, em Campina Grande, uma 

reunião com os diretores de administração, onde foi tratada sobre questões do orçamento. Um 

dos pontos discutidos na citada reunião foi à fixação de um calendário interno com um mês de 

diferença em relação ao do SETEC, para a execução do orçamento. Assim, os campi deverão 

realizar a execução do orçamento até o dia dez do corrente mês. Além disso, frisou-se que os 

campi, que não realizarem tal procedimento, terão os limites orçamentários resgatados pela 

Reitoria, para que, no prazo de quarenta e oito horas defina a execução daquele orçamento.  

Finalizou o assunto frisando que o instituto tem até o dia onze de novembro para executar seu 

orçamento e que foi criada uma central de compras para suprir as precariedades que há em 

alguns campi, como a falta de pregoeiro e contador. 

Professora Mary Roberta pediu a palavra e observou aos diretores dos campi em Implantações e 

campi Avançados acerca da relação do orçamento com o registro de alunos dos Cursos FIC. 

Informou que os campi têm orçamento através dos Cursos FIC e orientou que os campi realizem 

o registro de alunos antes do ano vindouro. 

JIF – Jogos dos Institutos Federais: O Professor Nicácio pediu a atenção especial dos 



 
 
   

 
  

 

 

diretores, principalmente dos dez campi em funcionamento, e apresentou o Professor Silvio 

Romero, do Campus Cabedelo, que está à frente da comissão nacional dos jogos estudantis dos 

institutos federais. Este professor, por sua vez, fez uma exposição sobre a participação do IFPB 

no JIF – Jogos dos Institutos Federais. 

Recredenciamento: O Presidente passou a palavra à professora Mary Roberta que iniciou 

cumprimentando os presentes e explicou o que é o Recredenciamento e sua importância. Falou 

da importância de observação aos critérios de avaliação do INEP e da necessidade de 

estabelecer ações para que o instituto possa obter a melhor avaliação possível. Informou, ainda, 

que foi criado uma Comissão Central, que tem prazo inicial de quarenta dias, cuja presidência 

passou da PRODI para a PRE. 

Mary Roberta explicou, também, que o INEP observa o quantitativo de campi por instituto e 

seleciona os que serão avaliados. Além disso, a qualquer momento a comissão do INEP poderá 

realizar as avaliações. Em seguida, passou a palavra ao Professor Ricardo Lima que ressaltou a 

importância de todos os campi se adequarem às normas do INEP, mesmo os campi que não 

serão avaliados, para que, dessa forma, estejam prontas para as futuras visitas técnicas da CGU. 

Depois, apresentou as ações que foram enviadas aos campi no tocante ao Recredenciamento. 

Ricardo falou que a Comissão Local de Recredenciamento realizou um projeto de segurança, 

para que os campi possam obter o alvará final do Corpo de Bombeiros. Por outro lado, Mary 

falou que, para fins de recredenciamento, é levado em consideração o curriculum Lattes do 

professor. Ela explicou que é negativo para a instituição, em processo de avaliação, professores 

não especializados, sugerindo que os diretores cobrem aos professores a atualização de seus 

Lattes. Concluindo, Mary Roberta listou os processos de recredenciamento, seus relatores e 

explanou sobre a importância de cada um deles para o Instituto Federal da Paraíba. 

     

 

05. Encerramento- Nada mais havendo a apreciar nesta Reunião Ordinária, o Senhor 

Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a presente reunião. Para constar 

nos registros, eu, Jamilly de Lima Alcântara Anízio, Secretária deste Colégio de Dirigentes, lavrei 

a presente Ata que será assinada por mim e pelo colegiado presente. João Pessoa, primeiro de 

outubro de dois mil e quinze.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 


