
Caríssimos amigos do IFPB,  

Inicialmente, abraço com 
um cumprimento caloroso aos 
queridos colegas com quem 
compartilho a busca pelo bem-estar 
de todas as áreas do nosso querido 
IFPB. Ao mesmo tempo, saúdo 
com grande entusiasmo os 
servidores chegados recentemente 
à nossa instituição nesses últimos 
quatro anos.  

Na ocasião em que me 
despedi dos meus colegas 
servidores, ao término da última 
gestão ao qual honrosamente fui incumbido pela vontade livre e 
soberana da nossa comunidade acadêmica, afirmei em um pequeno 
texto: “É chegado o momento da despedida, mas escutem bem, 
despedida da função de reitor, visto que sou um servidor devoto 
e aqui estarei para outras escaladas”. Tais palavras, carregadas da 
forte emoção que a ocasião ensejava, passariam a ser guardiãs dos 
meus passos e senhoras da minha jornada, encorajando-me e 
exigindo de mim o melhor no desempenho das minhas tarefas 
funcionais. O interstício de tempo em que honrosamente passei a 
cumprir minhas obrigações como professor nas disciplinas do curso 
de eletrotécnica robusteceram meus passos em direção a novos 
desafios a que estou me propondo.   Assim sendo, hoje me apresento 
a todos com o propósito e a responsabilidade do aluno bolsista de 
outrora que alcançou o cargo de reitor! Sinto-me honrado e com a 
coragem e determinação de afirmar que o meu propenso retorno é 
para mais uma escalada rumo ao Reitorado desta tão querida 
instituição. Tal ação me impulsiona pela história construída com bases 
sólidas, calcadas na determinação, compromisso, honestidade e 
muito trabalho concretizado, pois acredito que são as virtudes e ações 
que fazem do cidadão um capacitado para transitar sem cupidez, mas 
com altivez, por caminhos que o conduzam a um propósito, seja 
pessoal, seja profissional em nome de uma causa maior. Neste caso, 
o profissional sobrepõe-se ao pessoal, haja vista que para abraçar tão 

grande responsabilidade é preciso se furtar de muitos compromissos 
pessoais. 

Acredito que um grande desafio a que nossa instituição 
deverá se submeter nesses próximos anos, consiste em responder às 
demandas da sociedade quanto à formação de novos perfis 
profissionais. Esse desafio não se resume apenas à oferta de novos 
cursos, mas também, consiste em aprimorar formas e metodologia de 
ensino às gerações digitais que hoje entram no IFPB, obedecendo 
aos princípios fundamentais da gestão pública alicerçados na 
legalidade, na impessoalidade, na moralidade, na publicidade e na 
eficiência. Tal forma de administrar nasce da convicção de que uma 
instituição pública com o reconhecimento acadêmico como o do IFPB, 
colocado entre as notáveis instituições de ensino técnico e tecnológico 
no país, deve também ter processos administrativos em consonância 
com padrões de qualidade de excelência em resposta aos legítimos 
anseios da sociedade brasileira como um todo e em particular da 
sociedade paraibana.  

Então, se a travessia é longa, que seja pautada pela 
transparência, pela ética, pelo compromisso social e pela 
autonomia responsável.  E, se a travessia se dá por tempos 
difíceis, que tenhamos força para desafiá-los: façamo-la juntos. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Prof. João Batista de Oliveira Silva 

Candidato a Reitor do IFPB 


