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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 

 

 

PORTARIA IFPE/DGCP Nº 96, DE 23 DE JUNHO DE 2020 

 

 

Designa instituir o Núcleo de 
Pesquisas, Estudos e Extensão em 
Meio Ambiente e Sustentabilidade 
(NUPEMAS) 

 

 

 

 

 O DIRETOR-GERAL DO CAMPUS Pesqueira, em conformidade.com a solicitação do Oficio Nº 
02/2019 no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto da Instituição, nomeado pela 

Portaria Nº 505 de 30 de abril de 2020, publicado no DOU de 05 de maio de 2020, seção 2, página 

20, em conformidade com a lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008. 

 

I – Processo nº 23299.023215.2019-14 

 

  RESOLVE: 
 

 

Art. 1° Instituir O Núcleo de Pesquisas, Estudos e Extensão em Meio Ambiente e Sustentabilidade 
(NUPEMAS) do IFPE Campus Pesqueira composta pelos seguintes membros: 
 

Nome Matrícula Cargo 

Unidade de 
exercício do 

Membro 

Função 

Bruno Gomes 

Moura de 

Oliveira 

1068274 Docente 
Campus 

Pesqueira 
Coordenador 

Josineide Braz de 
Miranda Lira 

1100719 Docente 
Campus 

Pesqueira 

Vice-
Coordenador  

Mário José 1216014 Docente 
Campus 

Pesqueira 
Secretário 



 

 

Ribeiro da Silva  

Joaci Galindo 1028514 Docente 
Campus 

Pesqueira 

Suplente do 
Secretário 

Daniele Claudino 
Maciel 1902754 Docente 

Campus 
Pesqueira 

Membro 

 Geraldo Ferreira 

de Siqueira 

Júnior 

1022046 
Técnico 

Administrativo 

Campus 
Pesqueira 

Membro 

Marcelo Walter 
Moreira Junior 

1746989 Docente 
Campus 

Pesqueira 
Membro 

Rafael Roney 
Câmara de Melo 

1959798 Docente 
Campus 

Pesqueira 
Membro 

Robervam de 

Moura Pedroza 
1804300 Docente 

Campus 
Pesqueira 

Membro 

 

Art. 2º Compete ao Núcleo de Pesquisas, Estudos e Extensão em Meio Ambiente e Sustentabilidade 
(NUPEMAS) do IFPE Campus Pesqueira: 
 

I - Propor, planejar e executar as ações de pesquisa, estudos e extensão relacionados ao meio 
ambiente; 
II - Incentivar, participar e colaborar na realização de parcerias para a promoção de pesquisas, 
estudos e extensão relacionados ao meio ambiente entre o IFPE Campus Pesqueira e outras 
instituições; 
III - Promover e divulgar pesquisas, estudos e extensão para a promoção do meio ambiente a nível 
local e regional, divulgando as informações no âmbito interno e externo do campus, articulando tais 
ações ao departamento de extensão do IFPE Campus Pesqueira. 
IV - Trabalhar a temática de meio ambiente, de forma articulada com instâncias do IFPE, bem como 
com outras instituições a nível local e regional. 
V - Promover eventos no âmbito do meio ambiente em articulação com instâncias do IFPE e outas 
instituições da área a nível local e regional. 
VI – Provocar a discussão entre os atores envolvidos com a temática do meio ambiente sobre 
aquecimento global e mudanças climáticas, através de encontros, fóruns, seminários e outras 
atividades afins. 
 

Art. 3º A comissão terá duração de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias e se reunirá uma vez ao 

mês por até 3 (três) horas, em caráter ordinário, e extraordinariamente, sempre que necessário, 

podendo, nesse caso, a reunião ser requerida pela Coordenador 

§ 1º As proposições dispostas nas reuniões serão aprovadas por quórum mínimo de 50%(cinquenta 



 

 

por cento) dos membros  
 

§ 2º Em caso de empate, o voto de desempate (ou de qualidade) será exercido pelo Coordenador. 
 

§ 3º Fica vedada a divulgação de discussões em curso sem a prévia anuência do Coordenador.  
 

§ 4º Nos termos do art. 6º, inciso VI, do Decreto nº 9.759, de 11 de abril de 2019, quando da  criação 
de subcolegiados, o número de membros será limitado ao número máximo dos membros do 
colegiado principal 
 

§ 5º As reuniões cujos membros estejam em estados ou municípios distintos serão realizadas por 
videoconferência. 
 

Art. 4º As medidas decorrentes das reuniões serão apresentadas ao gestor da  Direção de Ensino 
responsável pelo tema pertinente à comissão, por meio de relatório final das atividades realizadas; 

 

Art. 5º Caberá à Direção de Ensino responsável pelo tema prestar o apoio administrativo ao Núcleo. 

Art. 6º Uma vez que todos os membros do NUPEMAS pertencem ao Campus Pesqueira, a reunião 

ocorrerá nas dependências do Campus, não havendo gastos com diárias e passagens para os 

membros do Núcleo para realização das reuniões.  Porém, caso haja necessidade de deslocamentos 

para visitas às alguma instituição de ensino da região ou a indústrias do entorno, caberá ao 

Coordenador, submeter ao Diretor-Geral a estimativa dos gastos com diárias e passagens para os 

membros do Núcleo, em observância à disponibilidade orçamentária e financeira para o exercício 

em curso, na hipótese de ser demonstrada, de modo fundamentado, a inviabilidade ou a 

inconveniência de se realizar a reunião por videoconferência. 

 

Art. 7º A direção do NUPEMA é formada por um coordenador e um secretário com seus respectivos 

suplentes, escolhidos entre seus membros. A escolha do coordenador e secretário será feita por 

aclamação entre seus membros, com mandato de 2 (dois) anos, podendo haver recondução ao cargos 

quantas vezes forem necessária. 

Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Valdemir Mariano 

Diretor Geral do IFPE campus Pesqueira 

Portaria DOU no. 505 de 05/05/2020 

 

 

VALDEMIR 

MARIANO

Assinado de forma digital 

por VALDEMIR MARIANO 

Dados: 2020.06.25 

20:16:34 -03'00'



 
 
 
 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 
CNPJ 02.816.789/0001-89 – Decreto S/N de 18/01/1999 

Autorizado a funcionar de acordo com a portaria do MEC nº 1.533 de 19/10/1992 

Rodovia BR 232 Km 214 – Prado – Pesqueira – PE – Telefax: 87 3835-1796 
DEPARTAMENTO DE EXTENSÃO - DEX 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO 
 

 

 

 

 

Declaro para fins de direito que o professor RAFAEL RONEY CAMARA DE MELO, 

Mat. SIAPE: 1959798, coordena o projeto de extensão “Qualidade da água nas escolas 

indígenas do município de Pesqueira-PE: avaliação, conscientização e melhoria”, selecionado 

mediante submissão ao Edital PIBEX nº 01/2019, com vigência de fevereiro a dezembro de 

2020, nesta Instituição de Ensino. Outrossim, no referido projeto o professor orienta dois 

estudantes, sendo um bolsista e um voluntário. 

 

 

Pesqueira, 14 de setembro de 2020. 
 

 

 

 

 

___________________________________ 

Nathale Anardja Lins do Rêgo Barros Lira 
Departamento de Extensão/IFPE – Campus Pesqueira 

Mat. SIAPE 1873426 
 


