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Aos 25 dias do mes de julho de dois mil e dezenove, as 14h, foi realizada, na sala de 
reunioes, a terceira reuniao ordinaria do exercicio 2019 do Conselho Diretor (Condir) 
do Campus Princesa Isabel. Participaram da reuniao os conselheiros: Francisco 
Henrique Fernandes Junior, Danielle Cristina Rodrigues Marques, Marcello Soares de 
Araujo, Erickson Melo de Albuquerque, Ana Virginia Moura Ramos, Manoel Francisco 
dos Santos Neto, Dulcineia Maria da Silva, Jose Grangeiro de Sousa. Ao verificar a 
presence de quorum, o presidente deu inicios aos trabalhos. Em seguida fez-se a leitura 
da ATA da ultima reuniao, sendo aprovada por todos os presentes. Apos esse 
procedimento foram replicados alguns informes gerais sobre o Campus Princesa Isabel. 
O Presidente iniciou os informes trazendo os debates realizados na comissao de politica 
ambiental do Campus Princesa Isabel. A conselheira Ana Virginia expressou que seria 
importante existir mais consciencia ambiental, podendo ser utilizado como forma de 
concurso entrc os estudantes. O conselheiro Marcello reforcou a necessidade de a 
abrangencia ser em toda comunidade academica. O conselho diretor recomendou que o 
presidente deste Condir, por ser membro da comissao da politica ambiental. levasse essa 
discussao para comissao. Alem desse informe, o presidente repassou aos conselheiros a 
realizagao do Festival de interpretes - Festin no Campus Princesa Isabel. Tambem foi 
registrado o termo de coopera9ao assinado com o CEMADEN para obtermos, por 
doagao, urn pluviometro semiautomatico. Foi relatado tambem que recebemos da 
reitoria urn valor de R$ 40.000,00 em investimentos para, apos discussao com os 
representantes de turma, aplicar na acessibilidade do bloco administrative. O presidente 
ainda replicou ao conselho a obtengao, por meio de repasse da reitoria, 20 computadores 
com cadeiras para montagem de um novo laboratorio de informatica (software). Em 
relagao aos jogos do IFPB - etapa sertao relatou-se que o Campus Princesa Isabel 
sediaria o evento. Apos essas falas o conselheiro Francisco, Diretor de Administragao e 
Finangas, trouxe infonnagoes sobre o orgamento de 2020, apontando que o 
contingenciamento e padrao, em todos os anos e que a comunidade academica precisar 
ter cautela em relagao aos gastos. Passando para a ordem do dia, o conselheiro Jose 
Grangeiro fez a apresentagao do processo n° 23169.001049.2019-81, que versa sobre a 
regulamentagao dos laboratorios - relatorio final. Ao iniciar as discussoes, o conselheiro 
Erickson Melo de Albuquerque extemou a necessidade de um debate mais amplo sobre 
a regulamentagao, em razao de alguns professores que atuam nos laboratorios nao 
comporem a comissao. O presidente informou que atendeu uma demanda da 
coordenagao de laboratorios para indicagao da comissao, pois o assunto ja havia sido



debatido, gerando essa minuta. Nesse sentido, o conselho recomendou o retorno e 
socializa^ao da minuta com a comunidade academica para aprecia9ao e contribuigoes a 
serem enviadas ate o dia 23 de agosto de 2019, sendo necessarios os encaminhamcntos 
para o e-mail do Campus. Ficou definido que na proxima reuniao, o processo em tela 
sera posto para votapao. Nada mais havendo a tratar, o presidente encerrou os trabalhos, 
que constarao nesse documento e assinados pelos presentes.


