
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA COMISSÃO 
ELEITORAL CENTRAL 

 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ELEITORAL CENTRAL PARA 
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 Aos onze dias do mês de abril do ano dois mil e quatorze, às quatorze horas e 1 

quatro minutos, a Comissão Eleitoral Central, representada pelo presidente da referida 2 

comissão, Pablo Andrey Arruda de Araújo, se reuniu com os inscritos para candidatura 3 

ao cargo de Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, 4 

com o intuito de apresentar o Regulamento do Processo de Consulta. Estiveram 5 

presentes os inscritos Cícero Nicácio do Nascimento Lopes, Joabson Nogueira de 6 

Carvalho, Paulo de Tarso Costa Henriques e Francisco Fernandes Pinheiro 7 

(Representante do candidato Francisco Cicupira de Andrade Filho). Iniciada a reunião o 8 

presidente informou da necessidade de convocar a reunião em função de 9 

acontecimentos não previstos. O mesmo procedeu com informes referentes à 10 

homologação dos pedidos de candidaturas, pedindo agilidade no processo e 11 

encaminhamento dos documentos pelos protocolos. Acrescentou que durante a 12 

semana prodeceu-se a análise dos processos de inscrições de candidatura e  afirmou 13 

não haver irregularidades nas inscrições dos candidatos. Informou sobre as 14 

publicações no boletim de serviços do IFPB de todos os documentos produzidos nas 15 

reuniões da Comissão Eleitoral Central. Em seguida o presidente realizou a  16 

apresentação do site oficial do Processo de Consulta para reitor e diretor geral. 17 

Demonstrou em seguida as datas previstas para entrevistas no rádio e TV, e propôs a 18 

realização  de sorteio de ordem dos entrevistados no rádio. Informou ainda  que serão 19 

realizadas entrevistas na TV, com Hermes de Luna – RCTV, ainda com datas a definir. 20 

Finalizado os informes apresentou as normas a serem seguidas nos debates, 21 

preparadas pela comissão, para apreciação dos candidatos. O presidente da comissão 22 

procedeu a leitura das normas de debates para o cargo de reitor. Elencou as datas de 23 

debates nos dez Campi do IFPB. Descreveu a formatação dos debates em blocos 24 

distintos. Encerrada a leitura foi estabelecido um prazo de uma semana para 25 

apreciação do documento pelos candidatos. Posteriormente combinou-se o 26 

agendamento da reunião para tratar das modificações das normas de debates, 27 

estabelecida para a quinta-feira dia dezessete de abril do ano dois mil e quatorze. 28 

Informou ainda sobre a escolha de representantes dos candidatos em cada Campus, 29 

até o dia 15, para procedimento do sorteio dos locais de afixação de propaganda. 30 

Tratou em seguida das denúncias recebidas, formal e informalmente, sobre 31 

publicidade de candidatos em período não permitido. O presidente informou sobre 32 
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recebimento de denúncias desde a última quarta-feira da presente semana. Instruiu 33 

em seguida sobre o encaminhamento de denúncias caso haja prejuízo por qualquer 34 

parte durante o processo de consulta. Apresentou proposta de criação de campanha 35 

publicitária para educação sobre denúncias e procedimentos durante a campanha. 36 

Reforçou a posição da comissão sobre aplicação das sanções a todos os candidatos 37 

com processos registrados a partir das dezoito horas da presente data. Em sequência 38 

procedeu à leitura do Título XIII do regulamento da comissão central, que trata das 39 

infrações e penalidades. Finalizou a leitura expondo a coesão das comissões para o 40 

tratamento das denúncias e sanções. Por fim foi aberto espaço para dúvidas e 41 

sugestões, onde o candidato Paulo de Tarso pediu esclarecimentos de como será 42 

procedido sobre o caso de “um aluno ou servidor cometer infração”. Sendo 43 

respondido pelo presidente que serão aplicados aos mesmos as sanções referentes ao 44 

Regulamento Disciplinar e a Lei 8.112/90.  Em seguida o candidato Cícero Nicácio 45 

sugeriu: Negociação junto aos representantes dos candidatos e comissões locais para 46 

agendamento das visitas dos candidatos nos Campi, para evitar maiores transtornos. 47 

Posteriormente Paulo de Tarso questionou sobre o candidato como professor 48 

continuar em sala de aula, sendo respondido que este ato não deve ser impedido 49 

tendo apenas cuidado para o mesmo  não fazer menção dentro de sala de aula de 50 

propaganda de sua candidatura. Em seguida o candidato Joabson Nogueira afirmou ter 51 

recebido informações de campanha ocorrendo fora de tempo estabelecido no campus 52 

João Pessoa. Sendo instruído a informar seus representantes para efetuarem 53 

denúncias formais. Paulo de Tarso também questionou sobre a ocorrência de reuniões 54 

nos locais de trabalho dos servidores antes de deflagrado o período. Onde foi 55 

reiterado o anteriormente tratado sobre denuncia formal. Por fim Joabson Nogueira 56 

questionou o prazo limite para emissão de listas de eleitores, uma vez que ainda havia 57 

matrículas sendo efetuadas nesse período. O presidente respondeu informando os 58 

candidatos  sobre os prazos da comissão para emissão das listas e envio para o TRE, 59 

que procederá à alimentação das urnas eletrônicas. Informou ainda sobre a 60 

necessidade de fotografar os candidatos para envio para as urnas eletrônicas. 61 

Procedeu à leitura da ata de reunião com TRE, para procedimentos durante a consulta. 62 

Ao fim da fala do presidente os candidatos parabenizaram a comissão por seu trabalho 63 

e empenho. O presidente fez o sorteio entre os candidatos das datas para entrevista 64 

na rádio Jovem Pan, programa Correio News, onde ficou estabelecido o seguinte 65 

cronograma. Dia vinte e dois de abril, entrevistado: Francisco Cicupira. Dia vinte e 66 

quatro de abril, entrevistado: Joabson Nogueira. Dia vinte e nove de abril, 67 

entrevistado: Paulo de Tarso. Dois de maio, entrevistado: Cícero Nicácio. O presidente 68 
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encerrou a reunião agradecendo a todos. Não havendo nada mais a tratar, eu, Marcelo 69 

Garcia de Oliveira, lavrei a presente ata, assinando com todos os presentes. 70 
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