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ATA DA ASSEMBLED GERAL DE SERVIDORES E DISCENTES PARA RECOMPOSigAO DO CONSELHO
DIRETOR DO IFPB- CAMPUS PRINCESA ISABEL

Ata da Assembleia Geral Extraordinaria de Servidores 
e Discentes para Eleigoes de Recomposigao do Quadro 
de Conselheiros do Conselho Diretor, realizada dla 29 
de junho de 2016, as 15h, no Campus Princesa Isabel.

Aos vinte e nove dias do mes de junho de dois mil e dezesseis, as quinze boras, reuniu
se no patio do Bloco Academico do IFPB- Campus Princesa Isabel, servidores 
anteriormente convocados pelo Edital n. 001/2016 CONDIR, para eleigao dos membros e 
recomposigao do Conselho Diretor do Campus Princesa Isabel. 0 Presidente do Conselho, 
Reinouds Lima Silva, agradeceu a presenga de todos e abriu os trabalhos, solicitando que 
a servidora Luiza Elayne Grigorio Mourato Medeiros para secretariar a reuniao. Ato 
continue inteirou a todos sobre o que e o Conselho Diretor e sua importancia para o 
Campus, sendo alem de instancia maxima deliberativa e consultiva, criterio fundamental 
para a avaliagao do funcionamento do campus. Em seguida relatou a dificuldade de 
realizar as atividades do CONDIR, devido a ausencia de quorum, causada pelo excesso 
de remogoes de servidores, que acabaram por desfalcar o Conselho. Alem dessa questao, 
informou que segundo o novo Estatuto do IFPB, a composigao dos membros do CONDIR 
foi modificada, sendo assim mais viavel recompor o Conselho ja segundo as novas 
diretrizes constantes no Estatuto em vigor. Informou a todos, que a unica conselheira 
que atende os atuais pre-requisitos para continuar no colegiado e a servidora Meiryjane 
Lopes da Cruz, que foi eleita pelo voto de seus pares na eleigao anterior. Continuando, 
apresentou a nova composigao do Conselho, enfatizando as diferengas da composigao 
anterior, sendo este modelo mais autonomo, uma vez que nao ha indicagoes da Diregao 

do Campus na Comunidade Academica, somente nos representantes da Comunidade 
Externa. Perguntou se havia alguma duvida a cerca das informagoes repassadas e a 
servidora Thais de Freitas Morais questionou sobre o historico do Conselho e suas 
deliberagoes anteriores, uma vez que seria tratado nesta reuniao de uma recomposigao e 
o servidor Robson Antonio Miranda de Lima indagou a respeito das atribuigoes/fungoes 
do CONDIR. Esclarecidas as duvidas, o Presidente apresentou o modo como se daria a 
eleigao a ser realizada nesta reuniao, ou seja, eleitos pelos votos de seus pares atraves 
da Assembleia Geral em andamento. Questionou os servidores a respeito de alguma 

objegao ao modelo de eleigao adotado, e nao havendo deu prosseguimento a pauta, 
abrindo o prazo de cinco minutos para que os tecnicos administrativos que desejassem 
concorrer preenchessem o formulario para esse fim. Inscreveram-se os servidores
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Robson Antonio Miranda de Lima, Fabio Evangelista Soares e Almir Regis Gouveia Neto. 
Foi dado aos candidates o tempo cinco minutos de fala para defesa de suas 
candidaturas, sendo que o candidate Almir abriu mao deste direito. Passando a etapa de 
votagao, e apurados os votos, foi eleito como conselheiro titular o servidor Robson 
Antonio Miranda de Lima com doze votos, e os servidores Fabio Evangelista Soares e 
Almir Regis Gouveia Neto eleitos como suplentes com cinco votos cada urn. Em seguida, 
deu-se o mesmo processo em etapas distintas para o segmento docentes. Candidataram- 
se os professores Jose August© Lopes Viana, Rubio Thalles Andrade de Moura, Maria 
Leopoldina Lima Cardoso Onofre e Thais de Freitas Morais. Os candidates fizeram uso de 
tempo previsto para defesa de suas candidaturas, a excegao da candidata Maria 
Leopoldina abriu mao do direito de defesa de sua candidatura. Foram eleitos como 
conselheiros titulares os docentes Jose August© Lopes Viana e Rubio Thalles Andrade de 
Moura, com sete e cinco votos respectivamente, e as docentes Maria Leopoldina Lima 
Cardoso Onofre e Thais de Freitas Morais como conselheiras suplentes, com quatro e tres 
votos respectivamente. Abstiveram-se da votagao o Tecnico em Enfermagem Laurindo 
Antonio de Medeiros Neto e o Professor Gustavo Araujo Cavalcante. Atuaram como 
equipe de apoio para as eleigoes os servidores Adriana Oliveira Araujo e Danielle Cristina 
Rodrigues Marques. Em seguida o Presidente questionou se havia alguma objegao as 
etapas cumpridas ate aquele momento, e nao havendo, proclamou os resultados. A 
Assembleia Geral foi suspensa as 17h00min horas, com previsao de reinicio dos trabalhos 
as 18h30min junto ao segmento discente. As 19h00min horas, foram reabertos os 

trabalhos, com o credenciamento dos discentes para participagao. Foi convidado para 
secretariar a assembleia o servidor Cassio Clayton Martins Andrade, e designados como 
equipe de apoio os servidores Antonio Gongalves Farias Junior, Patricia Diogenes de Melo 
Brunet e Fernando Costa da Silva. Ato continue, novamente inteirou a todos sobre o que 
e o Conselho Diretor e sua importancia para o Campus enquanto instancia maxima 
deliberativa e consultiva e criterio fundamental para a avaliagao do funcionamento do 
campus. Informou que segundo o novo Estatuto do IFPB, a composigao dos membros do 
CON DIR foi modificada, sendo assim mais viavel recompor o Conselho ja segundo as 
novas diretrizes constantes no Estatuto em vigor, que agora preve a participagao do 
segmento estudantil. Iniciada a fase de debates, foram feitos os esclarecimento de 
praxe, e foi indagado aos presentes se havia alguma objegao quanto a forma de eleigao 

dos representantes dos discentes, e nao registrando nenhuma objegao por parte dos 
presentes, se passou a fase de inscrigao de candidaturas. Inscreveram como candidates 
os discentes Everaldo Barbosa da Silva, Manoel Josivaldo de Carvalho Evangelista, David 
Higor Oliveira Barbosa, Fernanda Raimundo de Lira, Maria Betania Candido dos Reis e 
Maria Daysla de Lira Gomes, e todos fizeram uso da palavra para defesa de suas 
candidaturas. Passando-se a fase de votagao, foi proposto pelo Presidente que fossem
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recolhidos os crachas dos votantes por candidatura, para efeito de contagem e para 
facilitar a apuragao dos votos, proposta aceita pela assembleia. Apos aclamagao dos 
nomes dos candidates e recolhimento dos crachas, foram apurados os seguintes votes: 
Everaldo Barbosa da Silva obteve 21 (vinte e um) votes; Manoel Josivaldo de Carvalho 
Evangelista obteve 19 (dezenove) votos; David Higor Oliveira Barbosa obteve 18 
(dezoito) votos; Fernanda Raimundo de Lira obteve 01 (um) voto; Maria Betania Candido 
dos Reis obteve 10 (dez) votos; e Maria Daysla de Lira Gomes obteve 16 (dezesseis) 
votos. Apos a apuragao dos votos, o Presidente da Assembleia indagou aos presentes se 
havia algum registro a fazer quanto a votagao e apuragao, e nada havendo a declarar, 
proclamou o resultado. Foram eleitos como Conselheiros Titulares os discentes Everaldo 
Barbosa da Silva e Manoel Josivaldo de Carvalho Evangelista, e como Conselheiros 
Suplentes David Higor Oliveira Barbosa e Maria Daysla de Lira Gomes. Nada mais 
havendo a tratar, 0 Presidente encerrou a Assembleia Geral Extraordinaria convocada 
pelo Edital n. 001/2016 CONDIR. E eu, Luiza Elayne Grigorio Mourato Medeiros redigi 
esta ATA em colaboragao com Cassio Clayton Martins Andrade, que segue assinada por 
ambos os secretaries e pelo Presidente do Conselho, e que tern como parte integrante a 
documentagao relative as eleigoes e as listas de presenga dos servidores e discentes do 
IFPB - Campus Princesa Isabel credenciados na forma do Edital.

Aj-jLLl. UJjMMMsO1U

NOSSA MISSAO: Ofertar a educagao profissional, tecnologica e humanistica em todos os seus mveis e modalidades por meio do Ensino, da 
Pesquisa e da Extensao, na perspectiva de contribuir na formagao de cidadaos para atuarem no mundo do trabalho e na construgao de uma 
sociedade indusiva, justa, sustentavel e democratica.

VALORES E PRINCIPIOS: Etica, Desenvolvimento Humano, Inovagao, Qualidade e Excelencia, Transparenda, Respeito, Compromisso 
Social e Ambiental.

www.ifpb.edu.br

-3-

http://www.ifpb.edu.br


■■■ INSTITUTO FEDERAL Campus 
Princesa IsabelParaiba

Relagao de present dos Servidores Tecnicos Administrativos do IFPB- Campus 
Princesa Isabel na Reuniao de Elei^ao do CONDIR, realizada em 29/06/2016.

Adilsom Silva de Farias
Almir Regis Gouveia Neto
Andre de Brito Sousa

vK/rUxCcLleCassio Clayton Martins Andrade 
Danielle Cristina Rodrigues Marques d ri,T\ C g 9 S)^ , CiAJCLu &

■ -§PCoV %Edson Lima Toledo
Fabio Evangelista Soares
Fernando Costa da Silva
Francinete R. L. Toscano Brito
Francisca Adriana F. de Souza

^rwi/jyi/S?(/# yi/l#Francisco de Sales Oliveira Filho
Francisco Henrique Fernandes Junior
Geraldo Macedo Toscano de Brito

M. hdvaoIsabelle Brandao Mamede Galvao
Joana Dark Alves Dos Santos

/Jose Grangeiro Sobrinho /'
Josenildo Queiroz De Souza
Laurindo Antonio de Medeiros Neto
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Manoel Vicente Serafim
\^Ckx\x>oMarcelo Nobrega Viana
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Mariana F. de Oliveira Carvalho ik
Meiryjane Lopes da Cruz
Milton Limeira Cabral
Paulo Sergio da Silva Cruz
Rafael Rodrigues
Ricardo Soares dos Santos 'A)

m s'ViyxJi'lRobson Antonio Miranda de Lima
Rosicleia Araujo Monteiro
Thiago De Alcantara Costa
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Relagao de presenga dos Servidores Docentes do IFPB- Campus Princesa Isabel na 
Reuniao de Eleigao do CONDIR, realizada em 29/06/2016.

Adriana Oliveira Araujo
/ QrM\Adrielle Soares Cunha

t/Aline Figueiredo Nobrega de Azeredo
Amilcar Celio Franca Pessoa

V,Ana Virginia Moura Ramos
“iajt^uk tAndre Fonseca Feitosa

Ane Cristine Fortes da Silva
Antonio Gonsalves de Farias Junior
Brunna Lima de Almeida
Carlos Alberto de Sousa Filho

Pxwil^o ^ -i . jo •Carlos Alberto Nobrega Sobrinho
Carlos Andre Cordeiro de Oliveira
Carlos Damsio Macedo Silva
Clarissa Cecilia Ferreira Alves
Clayton Albuquerque de Sousa M&Daniel Ferreira Silva Junior
Ednael Macedo Felix

6^ Umq clgErickson Melo de Albuquerque
Fagner de Araujo Pereira

~>~>CT^V\v7-»»r , vt'A- ’Fernanda Carolina Monteiro Ismael
Flavio de Almeida Queiroz
Jacqueline Verissimo F. da Silva
John Paul Albuquerque Caldas
Jose Eduardo Nunes do Nascimento
Julio Jose do Nascimento Silva
Katia Daniella Saraiva
Lucas Cavalcanti Cruz
Lucila Karla Felix Lima de Brito 1

Marcos Antonio da Silva
Marcos Antonio de Santana Ordonho
Marcos Antonio Rocha Tenorio

O jglO-Maria Leopoldina L. Cardoso Onofre
Reinouds Lima Silva
Rinaldo Rodopiano da Silva
Rodrigo Moura da Silva
Rubens Rodrigues Teles
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gup- ^Rubio Thalles Andrade de Moura
Silvio Lucas Da Silva
Tarcio Bruno de Morais
Thais Freitas
Valdemir da Silva Brito
Valquiria da Silva Sousa
Filipe Araujo de Carvalho
Jose Augusto Lopes Viana
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X A A T, . J[r) fv ,\>a\ t'% tT\ 1\ ~rf^l

NOSSA MISSAO: Ofertar a educagao profissional, tecnologica e humanistica em todos os seus nrvefs e modalidades por meio do Ensino, da 
Pesquisa e da Extensao, na perspectiva de contribuir na formagao de cidadaos para atuarem no mundo do trabalho e na construgao de 
sociedade inclusiva, justa, sustentavel e democrabca.

VALORES E PRINCIPIOS: Etica, Desenvolvimento Humane, Inovagao, Qualidade e Excelencia, Transparencia, Respeito, Compromisso 
Social e Ambiental.

uma

www.ifpb.edu.br

-2-

http://www.ifpb.edu.br


mmm \ mm <
mmm instituto federal

Paraiba
Campus 
Princesa Isabel

ASSEMBLED EXTRAORDINARIA PARA ELEI^AO DOS MEMBROS DO CONSELHO DIRETOR
SEGMENTO DISCENTE - BIENIO 2015/2017

LISTA DE FREQUENCIA
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VALORES E PRINCIPIOS: Etica, Desenvolvimento Humano, Inovagao, Qualidade e Excelencia, Transparencia, Respeito, Compromisso
Social e Ambiental.

www.ifpb.edu.br
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RainfHidyLirna Silva
Presidents do Conse'ho Diretor do IFPP 

Carru us Princesa Isabel

NOSSA MfSSAO: Ofertar a educ-njac i.-iofissic-nsi, locnoldglca s hurm" .stica ern todcs os seus ravs's s modalidades por meio do Enslno, da 
Pesauiss b oa K;;censao, na perspsctK/a de contribuir na fopr-acao de '.'idadSos para aiuarem no mundc do traoalho e aa construgao de uma 
sociedade Mcluslva, jusla, sustentavd e oeniocratlca.

VAtORES i: PftINCSPSOS: Etica. Ds^enw/vraiento Humano. Inovsclo, Quaiidade e Excelencia Trarisparencia.. Respetto, Compromisso 
Soda! e A-Tbienta!.

vw/w.ifpb.edu.br
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