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Quem é

Lucrécia Teresa Gonçalves Petrucci é Técnica em Eletrotécnica, formada pela ETFPB;
Pedagoga, formada pela UFPB; Especialista em Educação Profissional pelo CEFET-PB
e Mestre em Educação pela UFPB. Atuou como supervisora pedagógica em instituição
de educação profissional, privada com fins públicos. Participou do Programa de
Preparação de Líderes Potencializando Inovações em Liderança, Estratégia e Gestão,
ofertado pela Amana Key Consultoria. Participa do Programa de Formação de Gestores
conduzido pela Escola Nacional de Administração Pública.
Desde 2006, atua na administração pública, sempre com foco em processos
educacionais e excelência na gestão escolar.
No IFPB, exerceu os cargos de Coordenadora da Unidade Acadêmica da Área de
Indústria (2007-2014) e de Diretora de Desenvolvimento de Ensino Substituta (20072014). Atualmente, ocupa o cargo de Diretora Geral do IFPB/Campus Cajazeiras, eleita
pela Gestão Democrática.
Diante do exposto, e com o intuito de dar continuidade ao trabalho que vem sendo
realizado, no que se refere às ações em curso, implementadas e futuras demandas, vem
apresentar o seu nome como candidata ao cargo de Diretora Geral do IFPB - Campus
Cajazeiras. Nesse sentido, conta com o seu apoio, voto e engajamento institucional para
continuarmos avançando. Quem fez poderá fazer muito mais!!!

Ações Realizadas
1. Fortalecimento de um ambiente de trabalho humanizado e cordial;
2. Climatização das salas de aula e ambientes administrativos;
3. Modernização e adequação da subestação do Campus;
4. Criação de novos ambientes administrativos (NAPNE, Patrimônio);
5. Reestruturação da Biblioteca Prof. Ribamar da Silva;
6. Contratação de professores;
7. Contratação de servidores técnico-administrativos;

8. Reforma de ambientes (alojamentos, Rádio Educanção, Setor de Protocolo,
Mecanografia, Coordenação de Controle Acadêmico, Laboratório de Eletricidade e
Eletrônica, Laboratório de Soldagem, Grêmio e CAs);
9. Construção do Laboratório de Matemática e ambiente dos docentes de Matemática
10. Investimento no Programa de Acessibilidade com identificação da Instituição com
piso tátil e letreiro das portas em Braille;
11. Aquisição de 04 cadeiras de rodas motorizadas;
12. Ampliação do acesso aos diversos setores da instituição, eliminando barreiras
arquitetônicas, para atender as pessoas com dificuldades de locomoção;
13. Implantação de um plano de conservação de energia e de recursos hídricos;
14. Aquisição de mobiliário para os ambientes administrativos;
15. Aquisição de equipamentos para o laboratório de física;
16. Aquisição de sistema de segurança para a biblioteca;
17. Aquisição de novos equipamentos;
18. Aquisição de livros para a biblioteca;
19. Viabilização da participação de docentes e discentes em eventos nacionais e
internacionais;
20. Ampliação de parcerias com instituições públicas e privadas;
21. Liberação de servidores técnico-administrativos e docentes para cursar PósGraduação;
22. Reestruturação da estrutura organizacional das funções gratificadas;
23. Criação do Departamento de Gestão de Pessoas e do Departamento de Orçamento e
Finanças

Ações propostas
Nossa proposta de gestão está centrada nos seguintes aspectos: qualidade de vida dos
servidores; melhoria dos recursos humanos; avaliação contínua nos processos de ensino
e administrativos; capacitação para docentes e servidores técnico-administrativos e
promoção de acesso e permanência dos alunos com necessidades específicas no IFPB
Campus Cajazeiras.

Ressaltamos que as diretrizes de trabalho não se limitam às ações elencadas a seguir,
visto que o processo de gestão que estamos desenvolvendo, ao longo dos últimos quatro
anos, caracteriza-se por ser um processo de gestão democrática e participativa.
Apresentamos nossas propostas:

Ensino
1. Incentivar a criação de novos cursos, inclusive contemplando a pós-graduação no
Campus Cajazeiras, observando a demanda de mercado da região, em conformidade
com o Termo de Metas assinado com o Ministério da Educação;
2. Ampliar parcerias com empresas públicas e privadas com o objetivo de otimizar as
ofertas de estágios para todos os cursos ofertados no Campus;
3. Apoiar a Coordenação Pedagógica e demais coordenações na avaliação contínua dos
processos de ensino e aprendizagem, de forma a garantir uma melhor qualidade do
referido processo;
4. Ofertar capacitação aos docentes com a finalidade de garantir o acesso e a
permanência dos alunos com necessidades específicas.
5. Realizar estudos e desenvolver ações para reduzir a evasão e a retenção nos diversos
cursos, por meio do estudo de práticas inovadoras;
6. Fortalecer a integração entre ensino, pesquisa e inovação, como motivador para a
melhoria de indicadores educacionais;
7. Viabilizar, junto com os nossos professores e a Pró-Reitoria de Ensino, a criação de
grupos PET, nos cursos superiores do Campus Cajazeiras;
8. Ampliar o intercâmbio entre o Campus Cajazeiras e os demais campi do IFPB e
outras instituições públicas e privadas para a realização de atividades científicas,
esportivas, artístico-culturais e de promoção da saúde;
9. Ampliar o número de visitas técnicas para os alunos, visando a integração entre a
teoria e a prática;
10. Viabilizar a agenda de visitas dos orientadores para o acompanhamento dos
estagiários no espaço empresarial;
11. Buscar convênios para intercâmbio entre instituições, em nível nacional e
internacional, visando a troca de experiências;
12. Estruturar ambientes educacionais voltados para a Educação a Distância;

13. Promover melhorias na infraestrutura dos laboratórios de Química, Biologia,
Construção Civil, Indústria, Matemática e Informática.

Pesquisa e Inovação
1. Apoiar os grupos de pesquisa cadastrados no CNPQ.
2. Buscar parcerias com outras instituições de ensino e com o setor produtivo público e
privado, visando a captação de financiamento de projetos e pesquisas, com o apoio
da legislação específica;
3. Viabilizar, junto a Pró-Reitoria de Pesquisa, a realização de programas de
Doutorado (DINTER) e Mestrados Profissionais para docentes e servidores técnicoadministrativos;
4. Melhorar os espaços físicos compatíveis para o desenvolvimento da pesquisa
5. Ampliar o número de bolsas de pesquisa para alunos do ensino presencial e a
distância;

Extensão e Cultura
1. Ampliar a Extensão como prática acadêmica dialógica, que se realiza na relação
com o Ensino e a Pesquisa para dar respostas eficazes às demandas sociais;
2. Ampliar as ações de Extensão por meio de programas, projetos, cursos, eventos,
serviços tecnológicos, difusão cultural, ação comunitária e outras atividades;
3. Consolidar e ampliar os projetos de extensão já existentes;
4. Apoiar a realização de eventos como congressos, seminários, encontros, feiras,
olimpíadas e palestras
5. Fomentar a consolidação das empresas juniores (EJ) atualmente existentes e
estimular a criação de novas EJs;

Administração
1. Consolidar uma gestão participativa, dialógica, transparente e dinâmica no que diz
respeito a orçamento, planejamento e ação, realizando avaliação contínua do
processo;
2. Buscar recursos junto à Reitoria para a construção de um novo bloco, composto por
salas de aula e laboratórios, para expandir o Campus, de forma a acomodar o
crescente número de alunos e cursos;
3. Otimizar os processos de comunicação institucional interna e externa;
4. Incentivar a capacitação/qualificação de servidores;
5. Implementar um fórum de debates periódicos com a comunidade escolar, visando
debater e propor soluções para os problemas do Campus;
6. Implantar melhorias na rede (Internet), com a finalidade de otimizar o acesso, com
segurança, a toda a comunidade acadêmica;
7. Fortalecer a integração com a Reitoria e as Pró-Reitorias, visando o apoio para
implementação das políticas educativas;
8. Implantar projetos de conservação de energia e de recursos hídricos;
9. Implantar programa de segurança e monitoramento para as dependências do
Campus;
10. Manter a política de estruturação, modernização e acompanhamento dos laboratórios
e oficinas do Campus, bem com a criação de novos espaços;
11. Ampliar parcerias com as prefeituras da região polarizada pelo município de
Cajazeiras/PB, no sentido de desenvolver projetos de forma integrada;
12. Dar continuidade ao processo de climatização dos ambientes (oficinas e
laboratórios);
13. Consolidar o Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos – PGIRS,
fomentando a implementação da A3P;
14. Propiciar momentos de formação e integração para a equipe gestora assim como
para a comunidade do Campus.
15. Ampliar o acesso aos diversos setores da instituição, eliminando barreiras
arquitetônicas para atender a pessoas com mobilidade reduzida;
16. Dialogar com autoridades de Segurança Pública, objetivando garantir a segurança
do entorno do Campus;

17. Concluir a reforma da biblioteca, atendendo a requisitos necessários para uma boa
avaliação dos cursos e otimização de uso pelos usuários;

Assistência Estudantil
1. Apoiar o movimento estudantil em suas ações (Grêmio, CAs e DCE);
2. Ampliar o atendimento ao corpo discente por meio dos programas de assistência ao
estudante (moradia, transporte municipal e intermunicipal, atendimento médico
odontológico, entre outros);
3. Incentivar a participação dos discentes em eventos (congressos, encontros,
seminários, olímpiadas, competições) nacionais e internacionais.

