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ATA DE REUNIÃO -  REUNIÃO DA COMISSÃO DE DIVULGAÇÃO DO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO 

PERNAMBUCANO – CAMPUS SALGUEIRO. 

 

No dia oito de março de dois mil e vinte e três, reuniram-se no auditório do Campus Salgueiro, 

os servidores João Neto, Josenildo Forte, Rônero Márcio, Michele Rufino, Gercivânia Gomes, 

Ivan Timóteo, Kelly Rayanne, José Fábio, Márcia Farias e Maria da Conceição, para tratar de 

assuntos relacionados a comissão de divulgação do campus, conforme Portaria nº 141 de 

14/12/2021, com o propósito de analisar as propostas e estratégias desta portaria para a 

realização de divulgação do campus. Inicialmente, me apresentei como o novo presidente desta 

comissão, onde explanei minha forma  trabalho/metodologia para esta comissão mediante às 

ações desenvolvidas no passado por mim numa comissão semelhante, depois foi aberto um 

diálogo sobre novas propostas pelos servidores, onde alguns relataram problemas recorrentes, 

mas solicitei que deveríamos esquecer os problemas passados e que recomeçássemos do zero. 

Em seguida, foi proposto por mim a criação de uma comissão de eventos para trabalhar em 

paralelo com esta comissão afim de solucionar alguns problemas. Em seguida, outro ponto 

levantado foi para que esta comissão nº141 se reunisse pelo menos uma vez ao mês para ajudar 

os eventos do campus. Também foi proposto a criação de um calendário anual de eventos para 

facilitar o processo de divulgação entre esta comissão e as coordenações/setores do campus. 

Outro ponto que se destacou foi a estratégia para conseguir preencher as vagas dos cursos 

superiores, pois segundo Ivan, existe um número baixo de alunos matriculados, fazendo com 

que esta comissão tenha que planejar futuras divulgações para convocação de novos alunos. 

Outro ponto discutido foi a criação de um e-mail institucional para a comissão de divulgação e 

por fim, ficou acordado que quem não se sentir confortável em continuar na comissão de 

divulgação que solicitasse ao presidente a exclusão do seu nome para que outros servidores 

possam ser incluídos. Nada mais havendo a tratar, encerrei a reunião, agradecendo a presença 

de todos. E para constar, eu, João Neto, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, 

será assinada por mim, no caso o presidente e por todos os presentes. 

 

 

_______________________________________ 

JOÃO DE MÉLO VIEIRA NETO 

PRESIDENTE 

PORTARIA Nº141 12 DEZEMBRO DE 2021 
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