
 
 

 
   

 
  

 

 COLÉGIO DE DIRIGENTES DO IFPB - EXERCÍCIO 2016 

 

 

ATA/SINTESE DA NONA REUNIÂO ORDINÁRIA 

Data: 28/03/2016 
Local: Av. João da Mata, 256, Jaguaribe. (Casa 
Rosada). 

 

Horário: 09:00h ás 12:00h. 

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, Edmilson Dantas Da Silva Filho, Francilda Araújo Inácio, 

Guilherme De Avelar Régis, Hélio Rodrigues De Brito, José Albino Nunes, José 

Herculano Filho, 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, Manuel Pereira De Marcedo Neto, Neilor 

Cesar Dos Santos, Reinouds Lima Silva, Ridelson Farias De Sousa, Sabiniano 

Araújo Rodrigues, Valnyr Vasconcelos Lira, Vânia Maria De Medeiros e Zoraida 

Almeida De Andrade Arruda. 

Convidados:  
Almiro De Sá Ferreira, Aguinaldo Tejo Filho, Antônio Feliciano Xavier Filho E Pablo 

Andrey Arruda De Araújo. 

 

 

PAUTA 

1.  

  01 – Abertura; 

02 – Leitura e aprovação da Ata; 

03 – Informes Gerais; 

04 – Ordem do dia; 

05 - Encerramento. 

 

 

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

promoveu a abertura da sessão, saudando a todos os presentes, dando as boas vindas e 

agradecendo as presenças. 

02. Leitura e aprovação da Ata: O senhor Presidente leu a Ata da 8º Reunião Ordinária do 

Colégio de dirigentes, que foi aprovada por unanimidade. 



 
 

 
   

 
  

03. Informes gerais: O senhor presidente deu continuidade á reunião com a finalidade de 

discutir a seguinte pauta: Recredenciamento - Ações / Ordens de serviço; Censo de 

Educação Superior / Educacenso e SUAP EDU / Autorização de funcionamento dos campi. 

   

  3.1 Informes dos Diretores Gerais: O presidente deste Colegiado Mencionou o ato solene 

que será realizado no dia 05 de março de 2016, no Gabinete da Reitoria, sobre a posse dos 

novos Diretores Gerais do campi Princesa Isabel, Monteiro, Patos, Picuí e Cabedelo.  Foi 

solicitado aos Diretores Gerais atenção quanto ao prazo para o preenchimento do senso 

estabelecido pela Portaria nº 563, de 17 de dezembro de 2015, que define como data de inicio 

o dia 01 de fevereiro de 2016 e o término do prazo o dia 22 de abril de 2016. 

 

    3.2. Informes das Pró-Reitorias:  A Pró-Reitora de Ensino e Presidente da Comissão Própria 

de Avaliação-CPA, senhora Mary Roberta Meira Marinho, Discorreu sobre a questão do 

recredenciamento no nosso instituto, Ela esclareceu que existe uma equipe responsável pela 

regularização de procedimentos que precisam ser aplicados em todos os campi do nosso 

instituto para que tenhamos êxito na avaliação a ser realizada pela equipe do MEC. Se faz 

necessário o preenchimento de relatório  de atividades de cada campus para apresentar toda a 

documentação referente á questão do chamado recredenciamento (renovação do 

credenciamento, que significa autorização de funcionamento do IFPB). O relatório de 

atividades nada mais é do que a soma de documentos que os campi precisam apresentar a 

comissão contendo as seguintes informações: Vistoria do corpo de bombeiros, pastas 

funcionais dos servidores (Docentes e TAs);  atas  das reuniões dos colegiados e NDE; Mapa 

de qualificação do corpo docente dos cursos superiores; avaliação do PDI 2015/2019 E 

CATALOGO DE EDITAIS DE PESQUISA E EXTENSÃO.  

 

     3.3 Informes do Reitor: O presidente fez à leitura de carta aberta que fala do posicionamento 

do nosso Instituto acerca da instabilidade política do país; mencionou o ato solene que será 

realizado no dia 05 de março de 2016 referente a posse dos novos Diretores Gerais dos 

Campi Princesa Isabel, Monteiro, Patos, Picuí e Cabedelo. 

 

04. Ordem do dia: O senhor presidente deu continuidade à pauta  e a senhora Mary Roberta 

informou aos presentes sobre o Censo de Educação Superior, solicitando aos Diretores Gerais 

atenção quanto ao prazo para o preenchimento do Censo estabelecido pela Portaria nº 563, de 

17 de dezembro de 2015, que define como data de início o dia 01 de fevereiro de 2016 e o 

término do prazo o dia 22 de abril de 2016. O senhor Pablo Andrey fez uma breve explanação 

acerca do SUAP EDU, que terá toda a transparência necessária a respeito da movimentação 

orçamentária do IFPB. Esse sistema terá a interação com o tesouro geral do governo federal 

para disponibilização de todas as informações orçamentárias do nosso Instituto, inclusive com a 

flexibilidade de separar as informações por campus. O SUAP EDU terá mais uma funcionalidade, 

que é a implantação da frequência dos docentes, através de mapa de atividades de cada 

professor e do cadastro das aulas. Esse sistema está em processo de implantação e seu projeto 



 
 

 
   

 
  

 

 

 

 

 

experimental terá início em Guarabira. Apresentando quaisquer falhas (pontos fortes e fracos), 

será aprimorado a partir das demandas apresentadas. O diretor da DTI destacou a implantação 

do novo site para o nosso Instituto, que será um portal padrão sugerido pelo Governo Federal 

com o objetivo de oferecer mais identidade para os sistemas federais. Cada Campus terá 

servidores que irão receber treinamento com a responsabilidade de gerenciamento e 

alimentação do site. 

 

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. E, para 

constar nos registros, eu, Jamilly de Lima Alcântara Anízio, Secretaria deste Colégio de 

Dirigentes, Lavrei a Presente Ata, que será assinada por mim e pelo colegiado presente. João 

Pessoa, de 28 de março de 2016. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


