
Em reunião no dia 10 de julho, a Reitoria e Diretores Gerais do IFPB 
encontraram virtualmente uma representação do SINTEFPB para uma discussão 
das minutas de resolução acerca da retomada do calendário letivo do Instituto a 
partir das Atividades Não Presenciais. Foram junto com a delegação do sindicato, 
uma representação de servidores do campus Patos e da Unidade Acadêmica de 
Formação Geral e Licenciaturas do campus João Pessoa. 

O SINTEFPB reafirmou em sua fala inaugural no encontro a proposta de 
suspensão da tramitação das minutas. Defendeu, como alternativa, a convocação 
de um seminário, após as férias do meio do ano, com o objetivo de permitir a 
construção, por toda a comunidade, das alternativas para o IFPB no contexto da 
pandemia.

A posição da representação do SINTEFPB pontuava que:
a)  a tramitação das minutas não obedeceu a critérios minimamente democráticos;
b) o conteúdo das propostas apresentadas pela Reitoria, pelo impacto que 
produziriam na instituição, exigiam um debate que envolvesse todos os segmentos 
da comunidade do IFPB;
c)  qualquer alternativa apresentada para o IFPB no contexto da pandemia deveria 
ser construída por quem estuda e trabalha na Instituto;

Com a negativa da gestão para a proposta de suspensão da tramitação 
daquelas minutas e a realização do seminário, defendemos os seguintes 
entendimentos:
a)  o debate das minutas a ser realizado no Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão (CEPE) e no Conselho Superior (CONSUPER) precisa se pautar nos 
marcos do que está estabelecido nas normas do Instituto, no seu Estatuto e 
Regimento Geral;
b)  a discussão das resoluções deve ser norteada pela defesa da educação 
pública, inclusiva de qualidade e pela gestão democrática do IFPB.

Nestes termos vamos buscar o diálogo com os conselheiros do CEPE e do 
CONSUPER, bem como insistir junto à gestão do IFPB que os caminhos para o 
Instituto precisam ser o resultado de uma construção que envolva todos seus 
servidores, servidoras e estudantes.

O SINTEFPB marcou para o dia 07 de agosto sua Plenária Estadual, 
antecedida por assembleias em todos os campi. A partir de seus fóruns irá decidir, 
com o resultado do debate nos órgãos colegiados, sua posição acerca da proposta 
de retomada do calendário letivo e o funcionamento do IFPB no contexto da 
pandemia.
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