
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA

SISTEMA DE GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DECENAL
Ata de Reunião ID 2019-02-27 14:00:00 - 27/02/2019 - 14:00

Código/Sigla: IFPB Descrição: PLANEDE 2025

1. DADOS DA REUNIÃO:
Data Hora inicial Hora final Local (em caso de registro fotográfico da Reunião, indexar URL pública da imagem):

27/02/2019 14:00 15:10 Reunião de Colegiado
Sala de Reunião da Matemática

2. PAUTA:

Item Pauta

1
Tratar de três processos de solicitação de assistência domiciliar , dois por licença maternidade 
(23324.000283.2019-51; 23324.000492.2019-02) e um por acidente (23324.000570.2019-61)

3. PROCEDIMENTO DE ABERTURA (EM VOZ ALTA):
1. Reunião aberta. 2. Segue-se a leitura da Pauta Atual (vide acima). 3. Leitura do Registro de Ausência. 4. Procede-se, a 
partir de agora, a verificação do tópico da Matriz de Responsabilidade da reunião anterior e de eventuais pendências de 
atualização do Plano de Ação. 5. Notifica-se a todos os presentes que, para se fazer constar em Ata, o participante deverá 
requerer “Constar em Ata”, cuja reprodução da fala será registrada em sentido literal com a identificação de autoria. 6. Neste 
momento, comunica-se aos presentes que a palavra está facultada, inicialmente, para aditamento de pauta, priorização e/ou 
revisão. 7. Prossegue-se. 8. Oportunamente se registra que Contribuição, Intervenção, Inscrição, Questão de Ordem ou 
Aparte, para a boa condução da presente reunião, fica desde já predeterminado o tempo-limite de 3 minutos para o uso da 
fala, sob cordata avaliação e condução do Chairman. 9. Passa-se à discussão da Ordem do Dia (vide pauta acima) e as 
anotações de estilo pelo(a) responsável que ora redige esta Ata.

4. DISCUSSÃO DA PAUTA, DECISÕES TOMADAS E RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES PRESENTES/AUSENTES:
Participantes: 1, José Doval Nunes Martins 2. Kíssia Carvalho 3. Leonardo Ferreira Soares 4. Vinícius Martins Teodósio Rocha 5. Mayrla 6. 
José Lavor Neto 7. Gilvandro Ausente: 1, Reginaldo Amaral Cordeiro Junior (Licença de acompanhamento médico)

Item Ação(ões) (o quê):
Data 
Limite (até 
quando):

Responsabilidades 
(quem):

1

Trata do processo 23324.000492.2019-02 aluna Fabrícia dos Santos 
Pereira que solicita licença maternidade de 06 meses e assistência 
domiciliar . Inicialmente foram lidas as páginas 13 até 16 da Resolução do 
Ensino Superior de 2016, que trata da assistência domiciliar. A licença foi 
concedida com base na Resolução de Ensino Superior , mas atendendo a 
solicitação que foi de 06 meses. A coordenadora Kissia enviará um email 
aos professores das disciplinas no qual a aluna está matriculada , 
informando o acompanhamento domiciliar, os emails da aluna e 
solicitando o plano de trabalho de cada professor a ser enviado por email 
para aluna com cópia para coordenação. No email que a coordenação 
enviará para os professores será anexada a Resolução dos Cursos 
superiores chamando atenção para as páginas 13 até 16, para que os 
docentes fiquem cientes de seus direitos e deveres. O email foi enviado 
com cópia para Unidade de Formação Geral e será anexado ao processo. A 
resolução com indicativo de leitura para paginas de 13 a 16, também foi 
enviado para a aluna para que ela fique ciente dos direitos e deveres. As 
faltas da aluna será abonada a partir do dia indicado no atestado médico. 

18/06/2019 
21:42

Kissia Carvalho - 
Coordenadora de 
Curso CLM-CZ 
(FUC1)

2 Trata do processo 23324.000283.2019-51 (31/02/2019) e processo 
complementar 23324.000560.2019-25 (25/02/2019) da aluna Luzia 
Lidiane de Souza Abreu que solicita licença maternidade de 120 dias a 
partir data do parto e assistência domiciliar . Vale observar que a aluna 
abriu o primeiro processo apenas com o registro da criança, a 
coordenadora entrou em contato com a aluna e solicitou um novo processo 
complementar com os documentos necessários. Inicialmente foram lidas as 

21/05/2019 
21:44

Kissia Carvalho - 
Coordenadora de 
Curso CLM-CZ 
(FUC1)



páginas 13 até 16 da Resolução do Ensino Superior de 2016, que trata da 
assistência domiciliar. A licença foi concedida com base na Resolução de 
Ensino Superior , mas atendendo a solicitação que foi de 120 dias a contar 
da data do parto(dia 21/01). Atenção para o fato da aluna só ter entrado 
com o processo de forma completa no dia 25/02/2019. A coordenadora 
Kissia enviará um email aos professores das disciplinas no qual a aluna 
está matriculada , informando o acompanhamento domiciliar, os emails da 
aluna e solicitando o plano de trabalho de cada professor a ser enviado por 
email para aluna com cópia para coordenação. No email que a coordenação 
enviará para os professores será anexada a Resolução dos Cursos 
superiores chamando atenção para as páginas 13 até 16, para que os 
docentes fiquem cientes de seus direitos e deveres. O email foi enviado 
com cópia para Unidade de Formação Geral e será anexado ao processo. A 
resolução com indicativo de leitura para paginas de 13 a 16, também foi 
enviado para a aluna para que ela fique ciente dos direitos e deveres. As 
faltas da aluna será abonada a partir do dia indicado no atestado médico. A 
coordenadora afirmou ainda que a referida aluna disse que queria usar o 
email do Hotmail, entretanto ela informou a aluna que o email institucional 
não se comunica com o Hotmail e avisou que ela como os demais 
professores estão enviando o email para os emails que estão registrados na 
página so SUAP da aluna. Essa conversa foi feita por WhatsApp e será 
anexada a esse processo.

3

Trata do processo 23324.000570.201-61, aluno Marcelo Victor Freires de 
Matos que solicita assistência domiciliar devido a um acidente e licença 
médica de 80 dias . Inicialmente foram lidas as páginas 13 até 16 da 
Resolução do Ensino Superior de 2016, que trata da assistência domiciliar. 
A licença foi concedida com base na Resolução de Ensino Superior , mas 
atendendo a solicitação que foi de 80 dias. A coordenadora Kissia enviará 
um email aos professores das disciplinas no qual a aluna está matriculada , 
informando o acompanhamento domiciliar, os emails do aluno e 
solicitando o plano de trabalho de cada professor a ser enviado por email 
para aluno com cópia para coordenação. No email que a coordenação 
enviará para os professores será anexada a Resolução dos Cursos 
superiores chamando atenção para as páginas 13 até 16, para que os 
docentes fiquem cientes de seus direitos e deveres. O email foi enviado 
com cópia para Unidade de Formação Geral e será anexado ao processo. A 
resolução com indicativo de leitura para paginas de 13 a 16, também foi 
enviado para o aluno para que ele fique ciente dos direitos e deveres. As 
faltas do aluno será abonada a partir do dia indicado no atestado médico. 

21/05/2019 
21:47

Kissia Carvalho - 
Coordenadora de 
Curso CLM-CZ 
(FUC1)

4

No final da reunião o pedagogo de ensino superior, Gilvandro, afirma que 
deve ser chamado atenção para esses alunos que eles vão iniciar o semestre 
2019.1 ainda no período de licença e estes devem fazer suas matriculas 
normalmente e só ai será possível informar o acompanhamento das novas 
disciplinas. A coordenadora se comprometeu a enviar a ata da reunião por 
email para que eles possam ficar cientes. 

15/03/2019 
21:51

Kissia Carvalho - 
Coordenadora de 
Curso CLM-CZ 
(FUC1)

Como resultado desta reunião, as ações a serem desenvolvidas passam a integrar um plano de ação, contido na 
Matriz de Responsabilidades, que se encontra disponível em planejamento.ifpb.edu.br (Menu “Fazer”), com o 
destaque para os casos prioritários de follow-up que serão cadastrados no sistema em até 24 horas.

Para os envolvidos nas ações e que ainda não possuem uma conta de acesso ao sistema de gestão estratégica 
do IFPB, estes, de pronto, foram orientados a também a acessarem ao endereço acima e a criarem uma conta, 
através do serviço de “autocadastro”. Para o bom andamento dos trabalhos e para a valorização do tempo dos 
presentes à sessão, os prazos e responsabilidades tomados por termo serão monitorados diariamente via 
sistema e trazidos necessariamente para a avaliação de cumprimento durante a pauta da próxima reunião.

Foi sublinhado que os feedbacks das ações concluídas deverão ser reportados diretamente a(o) Líder do Plano 
de Ação, para se atribuir uma quantidade de percentual de execução da atividade — escala de 0 a “100%” — e 
destacar os itens eventualmente concluídos.

Uma demonstração foi realizada antes do término da reunião.



5. DADOS DA PRÓXIMA REUNIÃO (AGENDAMENTO PRÉVIO):
Oportunamente, como um importante instrumento de feedback das considerações e encaminhamentos tratados na atual 
sessão, tem-se a seguinte programação do próximo encontro:

Data Hora inicial Hora final Local de Realização/Tipo (RP=Reunião Presencial  /  AC=Áudio Conferência  /  
VC=Vídeo Conferência)

6. REGISTRO DE PUBLICIDADE DA PRESENTE ATA:
A presente ata circulará em meio eletrônico para os interessados e será considerada aprovada, caso não haja manifestação 
dos mesmos, após 24h do registro de publicidade. As eventuais alterações no documento serão recebidas no e-mail do(a) 
secretário(a) “ad hoc”, respeitosamente, somente dentro do prazo acima.

7. ATA DE PRESENÇA:
Em: 27 de fevereiro de 2019.

SUBSCREVEM:

●Chairman: (assinatura e/ou e-mail de ciência com observância ao Item 6)

●Secretário(a) ad hoc: (assinatura e/ou e-mail de ciência com observância ao Item 6)

●PARTICIPANTES PRESENTES: (assinatura e/ou e-mail de ciência com observância ao Item 6)



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA

SISTEMA DE GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DECENAL
Ata de Reunião ID 2019-03-20 14:00:00 - 20/03/2019 - 14:00

Código/Sigla: IFPB Descrição: PLANEDE 2025

1. DADOS DA REUNIÃO:
Data Hora inicial Hora final Local (em caso de registro fotográfico da Reunião, indexar URL pública da imagem):

20/03/2019 14:00 15:00 Reunião de Colegiado
Sala de Reunião da Matemática

2. PAUTA:

Item Pauta

1
Tratar dos processos de pedido de permanência no curso: 23324.000695.2019-91 e 23324.000723.2019-4. E 
pedido de licença maternidade: 23324.000711.2019-45

3. PROCEDIMENTO DE ABERTURA (EM VOZ ALTA):
1. Reunião aberta. 2. Segue-se a leitura da Pauta Atual (vide acima). 3. Leitura do Registro de Ausência. 4. Procede-se, a 
partir de agora, a verificação do tópico da Matriz de Responsabilidade da reunião anterior e de eventuais pendências de 
atualização do Plano de Ação. 5. Notifica-se a todos os presentes que, para se fazer constar em Ata, o participante deverá 
requerer “Constar em Ata”, cuja reprodução da fala será registrada em sentido literal com a identificação de autoria. 6. Neste 
momento, comunica-se aos presentes que a palavra está facultada, inicialmente, para aditamento de pauta, priorização e/ou 
revisão. 7. Prossegue-se. 8. Oportunamente se registra que Contribuição, Intervenção, Inscrição, Questão de Ordem ou 
Aparte, para a boa condução da presente reunião, fica desde já predeterminado o tempo-limite de 3 minutos para o uso da 
fala, sob cordata avaliação e condução do Chairman. 9. Passa-se à discussão da Ordem do Dia (vide pauta acima) e as 
anotações de estilo pelo(a) responsável que ora redige esta Ata.

4. DISCUSSÃO DA PAUTA, DECISÕES TOMADAS E RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES PRESENTES/AUSENTES:
Participantes: 1, José Doval Nunes Martins 2. Kíssia Carvalho 3. Leonardo Ferreira Soares 4. Reginaldo Amaral Cordeiro Júnior  5. Vinícius 
Martins Teodósio Rocha  6. José Lavor Neto 7. Gilvandro   Vieira da Silva  Ausente: 1. Mayrla Correiro Lima

Item Ação(ões) (o quê):
Data 
Limite (até 
quando):

Responsabilidades 
(quem):

1

O processo de Rayan Silva Oliveira, numero 23324.000695.2019 -91 
solicitando permanência no curso após ter entrado no edital de 
Jubilamento e Cancelamento. O processo foi analisado, o aluno justifica 
problema de saúde mas não coloca nenhum documento comprobatório. 
Neste caso a análise foi feita considerando apenas o histórico do aluno 
acrescentado ao processo pela coordenação, foi observado que o aluno 
embora tenha CRE abaixo de 4, tem no máximo duas reprovações por 
disciplinas tendo sido aprovado com boas notas nas disciplinas que 
cursou. O colegiado decide por maioria de votos que o aluno deve 
permanecer no curso, mas deverá procurar a pedagogia do curso para 
fazer um planejamento de estudos para os próximos semestres, de forma 
que consiga concluir o curso. Também fica determinado que caso venha a 
se repetir sua entrada nos futuros editais de Cancelamento de Matricula e 
Jubilamento o aluno não será aceito novamente.O resultado deverá ser 
enviado a direção geral em no máximo uma semana. 

27/03/2019 
12:07

Kissia Carvalho - 
Coordenadora de 
Curso CLM-CZ 
(FUC1)

2 O processo de José Martins Lins Lira, numero 23324.000723.2019 -70 
solicitando permanência no curso após ter entrado no Edital 006-2018 
Cancelamento de Matricula e Jubilamento. O processo foi analisado, o 
aluno justifica problema de saúde mas não coloca nenhum documento 
comprobatório. Neste caso a análise foi feita considerando apenas o 
histórico do aluno acrescentado ao processo pela coordenação, foi 
observado que o aluno poderia ter entrado também no edital de 
Jubilamento, pois perdeu a disciplina de Cálculo diferencial e Integral I 
por cinco (5) vezes e tem CRE abaixo de 4, observa-se que grande parte 

27/03/2019 
12:22

Kissia Carvalho - 
Coordenadora de 
Curso CLM-CZ 
(FUC1)



das reprovações são por falta, e grande maioria das disciplinas em que 
tem aprovação são aproveitamento de um curso anterior. O colegiado 
decide por maioria de votos não conceder a permanência do aluno no 
curso. O resultado deverá ser enviado a direção geral em no máximo uma 
semana.

3

A aluna Patricia Maria de Almeida deu entrada no processo 
23324.000711.2019-45, solicitando licença maternidade a partir do dia 06 
de março por um total de 180 dias, a coordenação já se encontrava ciente 
da situação pois a aluna encontra-se de licença médica por meio do 
processo 23324.000447.2019-40 que solicita licença por 15 dias a partir 
do dia 11 de fevereiro. O processo de licença maternidade foi aprovado 
por unanimidade. Desta forma a aluna como provável concluinte do 
semestre 2018.2 (cursando apenas as disciplinas de EDO e Análise) teve 
suas faltas abonadas nos dias solicitados nos processos citados e a partir 
do dia 06 de março ela tem direito acompanhamento domiciliar. Os 
professores das disciplinas já foram informados e enviaram plano de 
atividades a serem cumpridos. O email de solicitação dos planos será 
anexados ao processo que será encaminhado para ciência da UFGP - CZ. 
A aluna e professores receberam por email a resolução do IFPB de 2016 
recomendando a leitura das páginas 13 a 16 para que fiquem cientes dos 
seus direitos e deveres.

27/03/2019 
13:28

Kissia Carvalho - 
Coordenadora de 
Curso CLM-CZ 
(FUC1)

Como resultado desta reunião, as ações a serem desenvolvidas passam a integrar um plano de ação, contido na 
Matriz de Responsabilidades, que se encontra disponível em planejamento.ifpb.edu.br (Menu “Fazer”), com o 
destaque para os casos prioritários de follow-up que serão cadastrados no sistema em até 24 horas.

Para os envolvidos nas ações e que ainda não possuem uma conta de acesso ao sistema de gestão estratégica 
do IFPB, estes, de pronto, foram orientados a também a acessarem ao endereço acima e a criarem uma conta, 
através do serviço de “autocadastro”. Para o bom andamento dos trabalhos e para a valorização do tempo dos 
presentes à sessão, os prazos e responsabilidades tomados por termo serão monitorados diariamente via 
sistema e trazidos necessariamente para a avaliação de cumprimento durante a pauta da próxima reunião.

Foi sublinhado que os feedbacks das ações concluídas deverão ser reportados diretamente a(o) Líder do Plano 
de Ação, para se atribuir uma quantidade de percentual de execução da atividade — escala de 0 a “100%” — e 
destacar os itens eventualmente concluídos.

Uma demonstração foi realizada antes do término da reunião.

5. DADOS DA PRÓXIMA REUNIÃO (AGENDAMENTO PRÉVIO):
Oportunamente, como um importante instrumento de feedback das considerações e encaminhamentos tratados na atual 
sessão, tem-se a seguinte programação do próximo encontro:

Data Hora inicial Hora final Local de Realização/Tipo (RP=Reunião Presencial  /  AC=Áudio Conferência  /  
VC=Vídeo Conferência)

6. REGISTRO DE PUBLICIDADE DA PRESENTE ATA:
A presente ata circulará em meio eletrônico para os interessados e será considerada aprovada, caso não haja manifestação 
dos mesmos, após 24h do registro de publicidade. As eventuais alterações no documento serão recebidas no e-mail do(a) 
secretário(a) “ad hoc”, respeitosamente, somente dentro do prazo acima.

7. ATA DE PRESENÇA:
Em: 20 de março de 2019.

SUBSCREVEM:

●Chairman: (assinatura e/ou e-mail de ciência com observância ao Item 6)

●Secretário(a) ad hoc: (assinatura e/ou e-mail de ciência com observância ao Item 6)

●PARTICIPANTES PRESENTES: (assinatura e/ou e-mail de ciência com observância ao Item 6)




