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NOTA INFORMATIVA

SUSPENSÃO DE ATIVIDADES DO EDITAL PRE Nº 17/2020 - CONVOCAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE PLANOS
PEDAGÓGICOS DE CURSOS DE LICENCIATURAS PARA OS ANOS LETIVOS 2020-2021.

Em virtude do atual cenário de enfrentamento do Coronavírus (COVID-19), e considerando a suspensão de todas as
a vidades didá co-pedagógicas, no âmbito do IFPB, bem como o constante em Portaria 536/2020 - REITORIA/IFPB, de 19
de março de 2020, que regulamenta e deﬁne as diretrizes a nentes às a vidades dos servidores a serem executadas,
assim como elenca os serviços essenciais no IFPB.
A Pró-Reitora de Ensino (PRE-RE) em conjunto com a Coordenação dos Cursos de Licenciatura (CLI-RE), com base no Item
5.3 do Edital PRE Nº 17/2020, que trata de convocação ins tucional para alteração de planos pedagógicos de cursos de
licenciaturas par aos anos le vos 2020-2021, decide por suspender o referido Edital por prazo indeterminado. A CLI-RE
em conjunto com a PRE-RE e suas diretorias sistêmicas avaliarão posteriormente quando será oportuno a retomada das
ações envolvidas no citado Edital de acordo com a avaliação do atual cenário das a vidades didá co-pedagógicas no IFPB
, a fim de resguardar o bom andamento do planejamento institucional.
Aproveitamos a oportunidade para comunicar que, se necessário, a CLI-RE em conjunto com a PRE lançará um novo
instrumento convocatório, caso seja avaliado que seja ideal iniciar um novo Edital ao invés da retomada do deste Edital.
A PRE e a CLI informa ainda que os gestores serão man dos informados por meio de comunicados e reuniões
ins tucionais sobre a retomada das a vidades previstas no referido Edital. E disponibiliza os seguintes emails: cli@ifpb.edu.br e pre@ifpb.edu.br para maiores informações.
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