
ATA DA REUNIÃO PARA TRATAR DAS HOMOLOGAÇÕES DAS INSCRIÇÕES DOS CANDIDATOS 
PARA REITOR DO PROCESSO DE CONSULTA – QUADRIÊNIO 2014 – 2018 
 
Aos nove de abril do ano dois mil e quatorze, uma quarta-feira, às oito horas da manhã, a 
Comissão Eleitoral Central se reuniu para avaliar os processos de inscrições para candidaturas 
ao cargo de Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba. Às oito 
horas e cinco minutos o presidente da Comissão Eleitoral Central, Pablo Arruda, abriu a 
reunião falando sobre os processos recebidos. Em seguida falou sobre o banner digital que irá 
servir como ponte de acesso no site do IFPB para a página da Comissão Eleitoral. Foi aberto 
espaço para conferência dos processos de solicitação de candidatura para o cargo de Reitor. 
Deu-se então início à análise do processo do servidor Paulo de Tarso Costa Henriques, que 
após análise dos documentos foi homologada sua inscrição. Em seguida, foi conferido o 
processo do servidor Cícero Nicácio do Nascimento Lopes, e havendo este atendido os 
requisitos exigidos pelo Regulamento, também foi homologada a sua inscrição. 
Posteriormente foi conferida a documentação do processo do servidor Joabson Nogueira de 
Carvalho e atestado que atendia os requisitos exigidos em regulamento foi homologada a sua 
inscrição. Por último houve a conferência dos documentos do servidor Francisco Cicupira de 
Andrade Filho que tendo atendido aos requisitos do Regulamento também teve sua inscrição 
homologada. Encerrando o processo de conferência de documentos, teve início uma discussão 
sobre os procedimentos relacionados à campanha fora do período regulamentado, através 
desta foi elaborado um documento de orientação para procedimento da denúncia. O 
presidente da comissão, Pablo Arruda, apresentou um documento de orientação sobre os 
pedidos de impugnação de candidatura para ser enviado ao setor de protocolo de cada 
Campus. Em seguida, elaborou-se um documento para orientar quanto ao processo de 
denúncia de infração decorrente de atividade publicitária fora do período, a ser encaminhado 
às comissões eleitorais locais. Também foram elaborados documentos para normatização dos 
procedimentos para obtenção das listas de eleitores de cada campus, a serem enviados para o 
Controle Acadêmico e Setor de Recursos Humanos de cada Campus. Após revisão dos 
documentos elaborados, estes foram encaminhados aos presidentes das Comissões Eleitorais 
Locais. Às onze e  quinze o presidente da Comissão Eleitoral Central apresentou a norma 
proposta para os debates dos candidatos a Reitor onde a Comissão decidiu aceitar a proposta, 
apenas fazendo alguns ajustes, encerrando assim a primeira parte da reunião. Não havendo 
nada mais a declarar eu, Raquel Fernandes, lavrei e assinei a presente ata, juntamente com os 
demais abaixo assinados. 
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