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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DO IFPB CAMPUS SOUSA DO 

ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM. 

 

Aos vinte e seis dias de abril do ano de dois mil e vinte e um, às quartoze horas, através de uma 

reunião virtual, ocorreu a segunda reunião do Conselho Diretor do IFPB Campus Sousa do ano de 

dois mil e vinte e um. Compareceram na reunião os seguintes membros: Francisco Cicupira de 

Andrade Filho (Diretor-geral), Joselma Mendes de Sousa Carneiro (Diretora de Ensino), Francisco 

Jarismar de Oliveira (Diretor de Administração e Planejamento), Fábio Thiago Maciel da Silva 

(representante dos docentes), Sérgio Antonio de Normando Morais (representante dos docentes), 

Renault Vidal de Souza Silva (representante dos técnicos-administrativos), Manoel Alves de Freitas 

Neto (representante dos técnicos-administrativos),Antonielson dos Santos (representante dos 

discentes), e Mércia Estrela de Sousa (representante dos discentes).O senhor Francisco Cicupira de 

Andrade Filho, iniciou os trabalhos ressaltando a importância da conclusão do regimento interno do 

conselho diretor, que está sendo desenvolvido pelos senhores Fábio Thiago Maciel da Silva e 

Renault Vidal de Souza Silva, durante sua fala destaca sobre a necessidade da participação de todos 

os membros do conselho, ressaltando a participação dos membros da comunidade externa que 

fazem parte deste conselho diretor. Francisco Cicupira em sua fala, solicita que seja realizada uma 

apresentação sintetizando as atividades que foram desenvolvidas no campus durante o período 

pandêmico para que seja apresentado ao conselho. Em seguida foi passada a fala para a senhora 

Joselma Mendes de Sousa Carneiro, para que seja apresentada a pauta sobre o calendário letivo do 

ano de 2021. A senhora Joselma Mendes iniciou sua fala relatando que o campus realiza a 

elaboração de 3 calendários de forma que possa ocorrer uma organização para os cursos nas 

modalidades (integrado, proeja, e cursos superiores). Em seguida, Joselma adentrou na pauta da 

reunião, ou seja, apresentou o calendário acadêmico completo de 2021 para os cursos do Campus 

Sousa, sugerindo que fosse acrescentado no calendário datas comemorativas, como o aniversário do 

campus, além de que fosse acrescido o dia de cada profissão as quais  o campus oferta em sua grade 

de cursos. Após apresentação dos 3 calendários (integrado, proeja, cursos superiores), foi aberto 

para votações pelos membros do conselho, sendo aprovado por unanimidade, sem nenhuma 

alteração, pelos membros presentes.O senhor Francisco Cicupira solicitou a palavra, para que fosse 



comunicado a todos os membros do conselho, sobre a reunião do comitê do IFPB responsável pelo 

enfrentamento da disseminação e combate à Covid-19, ocorrida no final da manhã do mesmo 

dia,sendo aprovada a recomendação, ao Conselho Superior do IFPB, de prorrogar a suspensão das 

atividades acadêmicas presenciais no âmbito do Instituto Federal da Paraíba até 30/06/2021. 

Francisco Cicupira ressaltou que a professora Thaís Feitosa do campus Sousa foi convidada para 

participar da reuniãodo comitê, a mesma explicou a necessidade de tornar as atividades do hospital 

veterinário Adílio Santos Azevedo como essenciais, de modo que aquela unidade possa continuar 

prestando serviços à comunidade. O médico Thiago Viegas, relator do processo, posicionou-se 

favoravelmente à inclusão do hospital veterinário como atividade essencial. O Comitê do IFPB 

aprovou por unanimidade o posicionamento da relatoria, de forma que o hospital veterinário a partir 

de agora poderá funcionar, observando os protocolos sanitários de saúde. Logo após, Joselma 

Mendes seguiu com apresentação das propostas finais dos demais calendários acadêmicos de 2021 

para os cursos superiores, que também foi aprovado sem alteração por unanimidade. Ao final da 

reunião o professor Francisco Cicupira retoma a fala solicitando que sejam convocados os demais 

membros do conselho diretor para participarem da próxima reunião no dia 10/05/2021. Por fim, a 

sessão foi encerrada sem nenhuma anormalidade. Nada mais havendo a tratar, eu, Antonielson dos 

Santos, atuando como Secretário da presente reunião, lavrei a presente ata que vai assinada por mim 

e pelos membros presentes. 

 

 

ATA DE PRESENÇA: SUBSCREVEM: 

Francisco Cicupira de Andrade (Diretor-geral) 
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Sérgio Antonio de Normando Morais (representante dos docentes) 
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