
 
 
   

 
  

 

 COLÉGIO DE DIRIGENTES DO IFPB - EXERCÍCIO 2016 

 

 

ATA/SINTESE DA QUARTA REUNIÂO EXTRAORDINÁRIA 

Data: 29/11/2016 
Local: Av. Primeiro de Maio, 720, Jaguaribe-JP. 

Horário: 08:30h  ás 12:30h. 

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, Franklin 

Medeiros Galvão, Guilherme de Avelar Régis, Hélio Rodrigues de Brito, José 

Albino Nunes, José Herculano Filho, 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, Sabiniano Araújo Rodrigues, Turla Angela Alquete de Arreguy Baptista, 

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; 

        I  04 – Ordem do Dia; 

           05 – Encerramento. 

 

 

01. Abertura: O Reitor Cícero Nicácio do Nascimento Lopes, Presidente deste colegiado, após 

verificação do quórum, iniciou a sessão dando boas vindas e agradecendo a presença de todos. 

O Reitor falou da tragédia que resultou com a morte da delegação da Seleção de Futebol de 

Chapecó e pediu a todos 01 (um) minuto de silêncio.  

02. Leitura e aprovação da Ata: O Presidente informou que a Ata da 13ª Reunião Ordinária do 

Colégio de dirigentes foi encaminhada eletronicamente a todos os integrantes deste colegiado e 

perguntou se há algum destaque a ser feito. Por não haver alterações, procedeu-se à votação da 



 
 
   

 
  

referida ata que foi aprovada por unanimidade. 

03. Informes gerais:  

 

    3.1. Informes do Pró-Reitorias: Manuel Pereira de Macedo Neto – PRAE- 1) Comissão 

JIFs; informou que a comissão organizadora dos Jogos dos Institutos Federais da região 

Nordeste estar reunida no Auditório da Reitoria do IFPB. Esclareceu que os jogos interclasse e 

intercampi do IFPB devem ocorrer no primeiro semestre de 2017, e depois seguir no segundo 

semestre para a etapa regional e nacional, todos os diretores gerais serão comunicados deste 

calendário.  2) Movimento de Ocupação: o pró-reitor citou que a PRAE tem acompanhando 

esse cenário de mobilização e que foi convidado para uma roda de diálogo com os estudantes 

mobilizados no Campus de Picuí, onde houve ocupação sem suspensão das aulas, forma 

alternativa de mobilização escolhida pelos próprios estudantes para não prejudicar a 

participação dos estudantes moradores de municípios vizinhos. (Francilda Araújo Inácio – 

PRPIPG-1) CONNEPI: o IFPB terá um estande neste evento, serão apresentados quatro 

trabalhos no desafio de ideias e mais quatro na amostra tecnológica, resultando em maior 

visibilidade do Instituto Federal da Paraíba neste evento. 2) Atividades de Pesquisa: 

recomendou aos diretores gerais  que estimulassem os diretores administrativos dos campi 

mais empenho no financiamento para as atividades de pesquisa  em 2017, a fim de melhorar 

os indicadores desta atividade no Instituto.3) SIMPIF: informou que será um evento sistêmico 

da pesquisa, ocorrerá no segundo semestre de 2017, e que este evento deverá constar no 

planejamento de todos os campus. Mary Roberta Meira Marinho – PRE: informou sobre o 

Relatório de gestão dos Diretores de Ensino e Coordenadores, e sobre o Planejamento de 

Formação Docente. Esclareceu que a construção dos Calendários Acadêmicos do ano letivo 

deverá atender a Nota Técnica e as recomendações do CEPE. Em relação ao PSCT 

agradeceu ao Campus João Pessoa pela checagem do documento. Marcos Vicente dos 

Santos – PRAP: o pró-reitor comunicou que a meta foi atingida, 100% do Orçamento foi 

executado.  Esclareceu que o prazo das TEDs dos Campi foi prorrogado até 09 de maio, como 

também foi prorrogado o prazo da emissão de Reforço de Empenho. Vânia Maria de 

Medeiros – PROEXC: informou do encerramento do PROBEXT e da realização do FESTIN 

no dia 14/12/2016 em Monteiro/PB. 

 

     3.2 Informes do Reitor: Informou que o IFPB estava recebendo a visita dos integrantes da 

Comissão Executiva dos Jogos Brasileiros das Instituições Federais de Educação Profissional 

e Tecnológica (Cojif). E que esse Encontro visa avaliar as etapas dos jogos da Rede Federal 

(JIF) em 2016 e planejar os jogos de 2017.  O Reitor apresentou o grupo de Reitores, 

membros da Comissão ao colegiado e falou da satisfação em recebê-los. Após a visita, o 

Reitor parabenizou a todos pela dedicação na tarefa de execução orçamentária. Informou que 

está sendo liberado o módulo planejamento e que cada Campus utilizará o número de seu 

CNPJ, dessa forma o planejamento fica fácil de acompanhar, sendo detalhada a execução 

financeira de cada Campus. Solicitou que os Diretores enviem seus delegados para reforçar a 

Plenária Final do Regimento Geral do IFPB que será realizada nos dias um (01), dois (02) e  



 
 
   

 
  

 

três (03) de dezembro de 2016. 

 

04. Ordem do dia: – Análise da Conjuntura/ Greve Geral: O Reitor Nicácio esclareceu alguns 

pontos em relação à adesão dos servidores e dos Institutos Federais à greve, ressaltando o 

enfraquecimento do movimento, uma vez que apenas treze (13) Institutos formalizaram sua 

participação no movimento. Pediu a todos cautela em suas decisões tendo em vista  a difícil fase 

política e econômica em que o país está passando. O Sindicato se fez presente, representado 

por Maria da Conceição Cordeiro e Edilson Ramos, assim como, o movimento estudantil, 

representado por Weverton Correia (Associação dos Grêmios) e Alex Santos (Diretor do DCE), 

abrindo o momento de discussões e reflexões acerca da atual conjuntura. 

             

 

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

registros, eu, Jordana silva de Souza carvalho, Secretaria deste Colégio de Dirigentes, Lavrei a 

Presente Ata, que será assinada por mim e pelo colegiado presente. João Pessoa, de vinte e 

nove de novembro de dos mil e dezesseis. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


