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ATA DA REUNIÃO PARA TRATAR DA ORDEM NA CÉDULA DOS CANDIDATOS PARA 

REITOR DO PROCESSO DE CONSULTA 

 

 Aos dezessete de abril do ano dois mil e quatorze, uma quinta-feira, às oito horas e 1 

quarenta e sete minutos, teve início a reunião com os candidatos ao cargo de reitor do 2 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba. O presidente Pablo Andrey 3 

Arruda iniciou com os informes. O primeiro informe referiu-se aos pedidos de impugnação que 4 

foram indeferidos explicando que isso se deu porque na verdade se enquadravam como 5 

denúncias. Como segundo informe, tratou-se dos espaços de publicidade para os campi, em 6 

que o mesmo solicitou que as comissões locais entrassem em contato com os representantes 7 

dos candidatos para realização dos sorteios dos espaços de afixação de propaganda. Ficou 8 

definido que, a partir de hoje, estão liberadas as propagandas nos campi, devendo os 9 

candidatos utilizarem apenas os espaços pré-definidos. Paulo de Tarso indagou qual o controle 10 

para os casos em que alguém que não participa da campanha colocar propaganda para 11 

prejudicar outro candidato. Pablo Arruda disse que tudo será investigado e o candidato terá 12 

direito a defesa. Joabson Nogueira questionou se o espaço destinado à propaganda de Diretor 13 

poderá ter propaganda para Reitor. Pablo falou que não teria problema e que é critério do 14 

candidato. Paulo de Tarso perguntou se a colocação de propaganda se resumirá à colocação de 15 

banners e faixas no espaço delimitado pela comissão local. Pablo disse que irá comunicar aos 16 

presidentes das comissões locais que providenciem um espaço interno para colocação de 17 

folders e/ou panfletos dos candidatos. Os candidatos solicitaram que a comissão central 18 

padronizasse os tamanhos máximos de banners, faixas e bandeiras. O candidato Francisco 19 

Cicupira questionou sobre os locais de afixação de propaganda, explicando que muitos não são 20 

adequados para fixação de todos os tipos de instrumentos de propaganda: banner, bandeira e 21 

faixa.  O presidente acertou que cada campus conhece sua realidade e que as comissões dos 22 

campi são responsáveis por essa delimitação. O candidato Paulo de Tarso pediu 23 

esclarecimento sobre o local específico para afixação de faixas nos Campi, pois não ficou claro 24 

se essas seriam expostas nos mesmos locais dos banners.  Joabson Nogueira propôs a 25 

padronização do tamanho máximo das faixas para 3 x 1 metros. O candidato Francisco Cicupira 26 

reiterou a necessidade de delimitar novos espaços para pequenas publicações e propagandas: 27 

carta aberta e panfleto, em todos os campi. Em seguida foi definido o sorteio para os números 28 

que devem constar na urna eletrônica, onde foram delimitados os números 101, 102, 103 e 29 

104 por conterem três dígitos e não configurarem números de partidos políticos. O presidente 30 

definiu que a sequência para composição da cédula será a ordem crescente dos números.  31 

Após o sorteio, ficaram definidos os seguintes números: 103 – Chiquinho Cicupira, 102 - 32 

Nicácio, 101 – Paulo de Tarso e 104 – Joabson. Em seguida, foi realizada uma visita ao espaço 33 

delimitado para propaganda na sede da reitoria. Ficou definido, por consenso entre os 34 

candidatos, que o número da cada um será utilizado como princípio para a ocupação dos 35 

espaços de campanha na reitoria. Onde fica definido: Espaço 1 – Paulo de Tarso, Espaço 2 - 36 
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Cícero Nicácio, Espaço 3 - Francisco Cicupira, espaço 4 - Joabson Nogueira. Posteriormente, 37 

teve início a discussão sobre as normas de debates. O presidente efetuou uma releitura das 38 

normas para embasar o início dos trabalhos de análise, fazendo uma apresentação da 39 

estrutura dos debates. Joabson Nogueira apresentou dúvida sobre o bloco relativo as 40 

perguntas formuladas pela platéia, sugerindo que fossem genéricas e não direcionadas a um 41 

candidato específico. Francisco Cicupira reiterou o exposto pelo candidato Joabson, propondo 42 

visitas dos candidatos aos campi para discussão dos seus planos, lamentando que sua sugestão 43 

não fora acatada, mas compreende a justificativa apresentada pela comissão, em razão do 44 

curto espaço de tempo para a campanha. Avenzoar Arruda questionou o fato de a mediadora 45 

ser pré-estabelecida pela comissão, propondo sorteio do mediador a cada debate. Francisco 46 

Cicupira afirma que essa é uma prerrogativa da comissão central. Cícero Nicácio defende o 47 

sorteio do mediador durante os debates. Francisco Cicupira defende a manutenção da 48 

mediadora por ser escolhida por decisão da comissão.  O presidente explicou como se 49 

procedeu à escolha da mediadora confirmando que a mesma foi escolhida por sua experiência 50 

em outros debates ocorridos em outro IF. Avenzoar Arruda propôs sorteio para cada debate 51 

dentre os membros da comissão central. Durante a discussão, foi levantada a possibilidade de 52 

que o mediador estivesse próximo a algum candidato.  Em função dos vários posicionamentos, 53 

foram definidas inscrições e o tempo de 3 minutos para cada candidato para tratar da questão.  54 

Joabson Nogueira defendeu a condução tomada pela comissão e expressou a manutenção da 55 

mediadora. Nicácio reforçou que não há insinuação sobre a influência de algum candidato, 56 

porém, mantém seu ponto de vista de que o mediador não deveria ser alguém que trabalhasse 57 

muito próximo a algum candidato, portanto, caberia uma indicação externa ou sorteio. 58 

Francisco Cicupira deixou claro que fica a cargo da comissão toda tomada de decisão. 59 

Avenzoar Arruda exaltou a experiência dos presentes em debates, falou que pretendia apenas 60 

prevenir maiores problemas e propôs que houvesse uma participação de fora nos debates por 61 

uma questão de prudência. Defendeu a realização de sorteio ou a indicação de um mediador 62 

externo. Paulo de tarso reafirma que se não puder ser a servidora, que seja alguém de fora da 63 

instituição, mas lembrou que mesmo um externo poderia ser interpretado como parcial a 64 

alguma candidatura. Francisco Cicupira reafirma que a decisão da comissão deve ser 65 

respeitada e que o fato de escolher entre a comissão pode causar necessidade da maioria dos 66 

membros da comissão se deslocar nos debates. Pablo Arruda sugeriu que ao final de cada 67 

debate se procedesse uma avaliação do mediador para que posteriormente pudesse haver um 68 

posicionamento quanto a mediação nos debates posteriores. Finalizado esse ponto, Pablo 69 

apresentou o problema relacionado à lista dos discentes, decorrente de não envio pelo 70 

Controle Acadêmico do Campus Cajazeiras. Diego explica que cerca de quatrocentos alunos 71 

matriculados esse ano em Cajazeiras não constam nas listas. Cícero Nicácio apresenta uma 72 

proposta do candidato Cicupira, de que seja feita votação com cédulas para os alunos que não 73 

tiveram seus nomes nas lista mas que estão matriculados. Avenzoar Arruda propôs o voto em 74 

separado para esses casos, cabendo à comissão apurar ou não esses votos. Paulo de Tarso 75 

expressou sua preocupação com o direito do aluno de votar uma vez que estava matriculado 76 

dentro do prazo. Claudiana propôs a prorrogação do período de envio da lista de matrículas 77 
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caso haja tempo hábil para tal. Pablo leu a ata de reunião com o TRE sobre o prazo de entrega 78 

das listas. Paulo de Tarso sugeriu que a Comissão entrasse em contato com o diretor do 79 

Campus Cajazeiras e tentasse identificar o problema para assim proceder à tomada de decisão. 80 

Pablo Arruda definiu o adiamento da divulgação da lista do Campus Cajazeiras para o dia 22 de 81 

abril de 2014. Finalizada a discussão sobre o caso dos discentes de Cajazeiras, o presidente 82 

apresentou a necessidade de padronização das fotos para inserção nas urnas. Antes foi 83 

efetuada uma simulação do cálculo para primeiro e segundo turno do processo de consulta. 84 

Em seguida, Pablo fotografou os candidatos para inserção nas urnas e finalizou a reunião. Não 85 

havendo nada mais a tratar eu, Marcelo Garcia lavrei e presente e ata, e assinei junto com os 86 

presentes. 87 
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