

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA

PORTARI A 33/2021 - DG/MT/REI TORI A/I FPB, de 22 de março de 2021.

O Diretor-Geral do Campus Monteiro do Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, nomeado pela
Portaria nº 2.843/2018- Reitoria, publicada no DOU nº 231 de 03 de dezembro de 2018, no uso de suas atribuições legais,
amparado na Portaria nº 268/2018 - Reitoria, de 08 de fevereiro de 2018,
RESOLV E:
Art. 1º - Revogar a Portaria 263/2017-DG/MT/IFPB de 01/09/2017;
Art. 2º - Designar o servidor LEONARDO MONTEIRO DE VASCONCELOS, SIAPE 1814242 para ocupar a coordenação
do NÚCLEO DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS - NAI do IFPB campus Monteiro;
Art. 3º - São objetivos do NAI:
Promove r a inserção internacional do campus Monteiro, por meio de cooperação e de intercâmbio
científico, tecnológico, cultural e acadêmico;
Esti mul ar a cooperação internacional no campus Monteiro, apoiando, em especial, discentes, docentes e
técnicos administrativos em educação;
El aborar atividades de promoção e conscientização da importância da cooperação internacional;
Pl ane jar o desenvolvimento de Cursos de Línguas u lizando as plataformas de Educação a Distância (EaD)
em ar culação com as polí cas ins tucionais de ensino, extensão, cultura, pesquisa e inovação tecnológica
estabelecidas pelo MEC;
Apoi ar as coordenações de cursos na revisão e tradução de resumos, ar gos ou Trabalhos de Conclusão de
Curso (TCC);
Ate nde r as competências descritas no art. 3 da Resolução 144 de 02/10/2015 do Conselho Superior.
Art. 4° - Esta portaria computará 8 (oito) horas no mapa de a vidades, art. 6 da Resolução 144 de 02/10/2015 do
Conselho Superior;
Art. 5º - Esta portaria entra em vigor partir desta data.

(assinado eletronicamente)
Abraão Romão Batista
Diretor-Geral
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