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CAMPUS PRINCESA ISABEL
ATA DE REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DIRETOR DO IFPB-CAMPUS 
PRINCESA ISABEL

Ata da Reuniao Ordinaria do Conselho Diretor 
IFPB-Campus Princesa Isabel, realizada em 24 de 
maio de 2018 as 15h.

Aos vinte e quatro dias do mes de maio de dois mil e dezoito, as quinze boras, foi realizada 
Sala de Reunioes da Direipao Geral, a Reuniao Ordinaria do Conselho Diretor do IFPB - Campus 
Princesa Isabel. Por se tratar da primeira reuniao apos a realizaqao de eleiqao para o Bienio 
2018/2019, o senhor Presidente do Conselho deu inicio aos trabalhos, agradecendo a presenqa de 
todos e explanou as atribuiqoes do Conselho Diretor, aos conselheiros que participavam pela 
primeira vez da reuniao. Em seguida deu posse aos novos conselheiros conforme a Portaria n° 
001/2018/CONDIR-IFPB/Campus Princesa Isabel, de 17 de maio de 2018. Tomaram posse nesta 
data: Robson Antonio Miranda de Lima, como representante Suplente da Diretoria de 
Administrate, Planejamento e Finanqas; Jose Eduardo Nunes do Nascimento, como 1° titular, 
representante do segment© docente; Karoline Fernandes Siqueira Campos, como 2° titular, 
representante do segmento docente; Felipe Xavier Barbalho da Costa, como 1° titular, 
representante do segmento de Tecnicos Administrativos; Marcello Soares de Araujo, como 2° 
titular segmento de Tecnicos Administrativos; Antonio Amobio dos Santos, como 2° suplente do 
segmento de Tecnicos Administrativos; Fernanda Raimundo de Lima, como 2° titular, 
representante do segmento Discente; Hermes Maia Pereira, como Suplente, representante de 
Entidade de Trabalhadores (Empresa de Assistencia Tecnica e Extensao Rural do Estado da 
Paraiba- EMATER/PB); Iram Cameiro Pinto, como titular, representante de Entidade Patronal 
(CDL); Manoel Francisco dos Santos Neto, como Suplente, representante de Entidade Patronal 
(CDL); Dulcineia Maria da Silva, como suplente, representante do Govemo Municipal; Jose 
Grangeiro Sobrinho, como titular, representante de pais de alunos; Gilberto Nicacio de Sousa, 
como suplente, representante de pais de alunos. Apos a posse dos conselheiros, o senhor 
Presidente fez a conferencia do quorum e sequenciou a reuniao apresentando a leitura da ata 
anterior, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Em ato continue, o senhor presidente 
apresentou para discussao a Resolu9ao Ad Referendum n° 001/2018 CD/PI, de 22 de marqo de 
2018, que apos discutida foi aprovada por unanimidade. Na sequencia, o senhor presidente 
apresentou para discussao a Resoluqao Ad Referendum n° 002/2018 CD/PI, de 26 de marqo de 
2018, que apos discutida foi aprovada por unanimidade. Apresentou, ainda, para apreciaqao e 
votaqao o process© n° 23169.000379.2018-78 (Requerimento de reingresso de discente ao Curso 
Tecnico em Controle Ambiental). Iniciado as discussoes, os conselheiros presentes dispensaram 
a fala de esclarecimentos sobre a materia, por parte da convidada Carla Leticia de Oliveira Lima 
Braz, uma vez, que ja tinham ciencia sobre o assunto. Logo apos, a materia foi posta em votaqao, 
sendo aprovada por unanimidade. Posteriormente, o senhor presidente apresentou para 
apreciaqao e votaqao o processo n° 23169.000732.2018-10 (Minuta do Regulamento do 
Restaurante Estudantil). Apos as discussoes, a materia foi aprovada, por unanimidade 
ajustes nos termos: no artigo 7°, II, Suprime-se a palavra “monitorm”. O artigo 7°, III, passa a 
vigorarcom a seguinte reda9ao “ Os alunos que participam de atividades vinculadas a Pesquisa e 
Extensao, bem como, monitoria em carater voluntario e alunos em estagio obrigatorio, nao 
remunerados”. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu mais uma vez a presenqa de 
todos e encerrou ostrabalhos, redigindo a presente Ata, que sera assinada pelos conselheiros 
presentes. /p\ /
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