
 
 

 
   

 
  

 

 COLÉGIO DE DIRIGENTES DO IFPB - EXERCÍCIO 2016 

 

 

ATA/SINTESE DA DÉCIMA TERCEIRA REUNIÂO ORDINÁRIA 

Data: 21/11/2016 
Local: Av. João da Mata, 256, Jaguaribe. (Casa 
Rosada). 

 

Horário: 14:00h ás 17:00h. 

Participantes:  
Estiveram presentes o Magnífico Reitor, Cícero Nicácio do Nascimento Lopes, 

Adriano Ferreira de Melo, Alexandre Urquiza Sá, Caetano José de Lima, Cristiano 

Lourenço Elias, Eliezer da Cunha Siqueira, Francilda Araújo Inácio, Guilherme de 

Avelar Régis, Hélio Rodrigues de Brito, Jerônimo Andrade da Nóbrega, José 

Albino Nunes, José Herculano Filho, Lício Romero Costa, Luciano Pacelli Medeiros 

de Macêdo, Lucrécia Tereza Gonçalves Petrucci, Manoel Pereira de Macedo Neto, 

Márcia Maria Costa Gomes, Marcelo de Oliveira Garcia, Marcos Vicente dos 

Santos, Mary Roberta Meira Marinho, Neilor Cesar dos Santos, Ridelson Farias de 

Sousa, Sabiniano Araújo Rodrigues, Valnyr Vasconcelos Lira, Vânia Maria de 

Medeiros, e Zoraida Almeida de Andrade Arruda.. 

Convidados:  
Aguinaldo Tejo Filho. 

 

 

PAUTA 

1.  

  01 – Abertura; 

02 – Leitura e aprovação da Ata; 

03 – Informes Gerais;    

        I  04 – Ordem do Dia; 

           05 – Encerramento. 

 

 

01. Abertura: O senhor Presidente, Magnifico Reitor. Cícero Nicácio do Nascimento Lopes, após 

checagem regimental do quórum, promoveu a abertura da sessão, saudando a todos os 

presentes. 

02. Leitura e aprovação da Ata: Tendo em vista o prévio encaminhamento da ata da 12º reunião 

ordinária do colégio de dirigentes para os membros dos colegiados e não havendo alteração a 



 
 

 
   

 
  

serem feitas, o senhor presidente submeteu-as á votação, sendo a ata aprovada por 

unanimidade.  

 

03. Informes gerais:  

 

 

    3.1. Informes do Pró-Reitorias: Mary Roberta Meira Marinho – PRE: 1) PSCT - a pró-reitora 

de ensino informou que, apesar das adversidades inerentes a qualquer processo seletivo, o 

PSCT obteve sucesso. No momento o processo encontra-se em fase de análise e preparação 

para matrícula. 2) Portaria 17 SETEC/MEC – A Portaria que estabelece diretrizes gerais para 

regulamentação das atividades docentes foi prorrogada para meados de julho de 2017. 3) 

preparação para o SiSU – Apesar do período de greve, é necessário divulgar o SiSU, 

portanto, os diretores devem estar atentos ao cronograma e contribuir com a divulgação para a 

comunidade acadêmica. 4) Resoluções aprovadas pelo CEPE -  O Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão do IFPB aprovou recentemente algumas resoluções, dentre elas o 

Regulamento Didático, que possivelmente chegará ao Conselho Superior como Resolução ad 

referendum, dada a urgência de sua regulamentação. Marcos Vicente dos Santos – PRAF: 

1) Autonomia de campi: o pró-reitor informou que cinco campi estão em processo de 

mudança de status, a partir da qual será conferida maior autonomia para os mesmos, restando 

apenas algumas pendências a serem resolvidas pelos diretores junto ao Banco do Brasil. 

Quanto a execução orçamentária, alguns campi já estão com saldo zerado, representando a 

total execução do orçamento para 2016, mas o Pró-reitor de administração e finanças chamou 

atenção dos diretores para que nenhuma parte do orçamento seja devolvido. 2) SISPES – Os 

diretores devem cadastrar gastos com água e energia no  SISPES até o dia 10 de cada mês, o 

sistema visa gerenciar as despesas administrativas dos órgãos públicos. 3) Manual de 

procedimentos contábeis – O acesso ao manual foi disponibilizado para todos os diretores 

do IFPB visando uniformizar procedimentos. 4) Publicação de Editais – Marcos Vicente 

solicitou aos diretores que não publiquem editais nos meses de janeiro e fevereiro, tendo em 

vista que nesse período do ano o orçamento ainda não tem sido completamente liberado. 

Francilda Araújo Inácio - PRPIPG: 1) Documentos aprovados pelo CEPE: a pró-reitora 

informou os presentes sobre a aprovação de alguns regulamentos pelo CEPE, dentre eles a 

Política de capacitação no âmbito do IFPB e a que trata da Propriedade Intelectual. 2) 

Pesquisa SUAP – a ferramenta se encontra em fase de homologação pela DTI 3) Editora – 

em breve será possível submeter propostas de projetos de pesquisa on-line. Manuel Pereira 

de Macedo Neto – PRAE – 1) Eleições: os processos eleitorais para escolha de membros do 

CONSUPER e CEPE foram concluídos, restando apenas a indicação de 04 (quatro) membros 

do Consuper (egressos e entidades patronais). 2) Comissão JIFs: No dia 28 de novembro a 

comissão organizadora dos Jogos dos Institutos Federais da região Nordeste virá ao nosso 

Instituto. 3) Comissão de Assistência Estudantil: em virtude da greve, a Comissão de 

Assistência Estudantil decidiu suspender as atividades, retornando ao término do movimento 



 
 

 
   

 
  

paredista. 4) Portal PRAE: como último informe, o pró-reitor anunciou que a página da PRAE 

está disponível em Libras, deixando a sugestão para que o mesmo se aplique aos portais dos 

demais campi e Pró-Reitorias. Vânia Maria de Medeiros – PROEXC: A pró-reitora agradeceu 

os esforços de todos na organização e realização do FESTIM – Festival de Intérpretes de 

Música e informou que a final será realizada em Monteiro, no dia 14 de dezembro, às 18 

horas. Finalizando seus informes, a pró-reitora solicitou que todos os diretores acompanhem o 

PIEC – Programa Integrador Escola Comunidade. 

 

     3.2 Informes do Reitor: No dia 24 de novembro, às 14h30min horas, a nova secretária do 

SETEC virá ao nosso Instituto, momento em que visitará nossas instalações e terá a 

oportunidade de conhecer o campus João Pessoa e a Reitoria do IFPB. O reitor solicitou que, 

se possível, os diretores estejam presentes. No dia 28 de novembro a comissão organizadora 

dos JIFs virá ao nosso instituto. Fazem parte da comissão seis (6) reitores, que permanecerão 

conosco por 3 (três) dias. Diretores e pró-reitores estão convidados para recepcionar e auxiliar 

os trabalhos da comissão. A regimentuinte será realizada nos dias um (1), dois (2) e três (3) de 

dezembro. No dia vinte e um de novembro haverá uma reunião entre o presidente da 

comissão regimentuinte e o comando de greve para articular a realização da plenária, caso 

haja alguma alteração no calendário todos serão informados. Quanto à nova composição do 

Consuper, em face do período de greve, a posse dos novos membros será adiada. 

 

04. Ordem do dia: Análise da conjuntura/Greve geral: dentre as 644 unidades da Rede 

Federal de Educação em todo o país, 90 unidades estão em greve atualmente, estando as 

maiores concentrações no Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro. Está havendo bastante diálogo 

entre os reitores e já há informações de que alguns campi já estão retornando as atividades. No 

âmbito do IFPB, estão oficialmente em greve os seguintes campi: Cajazeiras, Campina Grande, 

Guarabira, Cabedelo, João Pessoa e Sousa. Ao final da reunião quatro documentos serão 

distribuídos para os diretores, dentre os quais uma notificação recomendatória do TRT em 

relação à greve. O presidente do colegiado expôs o teor do documento e falou sobre algumas 

solicitações do sindicato, dentre elas a solicitação de suspensão do calendário letivo. Dada a 

impossibilidade de suspensão do calendário por falta de previsibilidade legal, o reitor emitiu 

documento dando resposta ao sindicato. A sessão foi aberta para a participação dos membros, 

que, após inscrição, fizeram considerações sobre a conjuntura atual do país e da situação de 

greve. Dentre os presentes, se pronunciaram os diretores Adriano Ferreira de Melo, Cristiano 

Lourenço Elias, Zoraida Almeida de Andrade Arruda, Caetano José de Lima e Lício Romero 

Costa, além dos pró-reitores Manoel Pereira de Macedo Neto, Vânia Maria Medeiros e Mary 

Roberta Meira Marinho. Após a discussão sobre a greve, o presidente informou que ajudas de 

custo para viagens estão suspensas. Para discutir melhor sobre o tema, uma nova reunião será 

agendada para o dia 29 de novembro, às 08:30 horas. Recredenciamento: alguns campi ainda 

estão com documentação pendente para o recredenciamento, assim, os diretores devem fazer 

um esforço para finalizar essas pendências. A pró-reitora abordou novamente a questão do mapa 

de atividades. Muitos mapas ainda estão pendentes de preenchimento, principalmente os mapas 



 
 

 
   

 
  

 

 

dos professores que estão afastados, entretanto, esses mapas deverão divulgados em breve o 

que pode ocasionar problemas. As particularidades devem ser analisadas e solucionadas. 

             

 

05. Encerramento- Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, e, para constar nos 

registros, eu, Jordana Silva de Souza Carvalho, Secretária deste Colégio de Dirigentes, lavrei a 

presente Ata, que será assinada por mim, pelo Presidente e pelo colegiado presente. João 

Pessoa, vinte e um de novembro de dois mil e dezesseis. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


