
Plano de Gestão 2022 - 2026

Mary Roberta – Candidata a Reitora

Esperançar por um IFPB cada vez melhor!

1



Plano de Gestão 2022 - 2026

Mary Roberta – Candidata a Reitora

Esperançar por um IFPB cada vez melhor!

PLANO DE GESTÃO

2022 / 2026

Mary Roberta Meira Marinho

Candidata a Reitora do

INSTITUTO FEDERAL DA PARAÍBA – IFPB

– Esperançar por um IFPB cada vez melhor! –

João Pessoa – Paraíba, fevereiro de 2022.

2



Plano de Gestão 2022 - 2026

Mary Roberta – Candidata a Reitora

Esperançar por um IFPB cada vez melhor!

S U M Á R I O

Apresentação …….......................................................................................................... 04

Missão, Princípios e Valores ……............................…......………….................................... 09

Princípios Norteadores …….............................................................…........................…. 09

Visão de Futuro …….…………………………………………………………………………..…………………..… 10

Compromissos e Diretrizes Estratégicas ………..……………………………………….………………… 10

Operacionalização dos Compromissos …………………………………………………………………….. 13

Transparência e Participação …………………………………………………………………………………… 13

Governança …..…………………………………….…………………………………………………………………… 14

Ensino …......................................................................................................................... 14

Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação ………................................................................... 18

Assuntos Estudantis ………………………………………………………………………………………………... 20

Extensão e Cultura …….................................................................................................. 22

Internacionalização ……..………………………………………………………………………………………….. 24

Desenvolvimento de Pessoas ……..………………………………………………………………………….… 27

Administração e Finanças ....…………………………………………………………………………………….. 28

Agradecimento e apresentação da candidata Mary Roberta …………………………………... 31

Anexos ......................................................................................................................…. 35

Memorial de realizações nas gestões 2014-2018 / 2018-2022 do Professor Cicero 

Nicácio do Nascimento Lopes ….………………………………………………………………………………. 36

Relação de obras nas gestões 2014-2018 / 2018-2022 do Professor Cicero Nicácio do 

Nascimento Lopes ……………………………………………………………………………………………….…… 67

3



Plano de Gestão 2022 - 2026

Mary Roberta – Candidata a Reitora

Esperançar por um IFPB cada vez melhor!

Apresentação

A cada quatro anos a comunidade do IFPB é mobilizada para escolha dos seus

dirigentes. A eleição livre para Reitor/Reitora, Diretores/Diretoras Gerais é, além de

uma conquista histórica das mais relevantes, o ápice da democracia institucional.  É

nesse contexto e com muita alegria que me apresento como candidata  à Reitora do

Instituto Federal da Paraíba. Coloco meu nome e minha história para seguir ajudando a

instituição a ser referência e exemplo de Gestão em todo país.

Convido-vos a construir e refletir sobre o papel, os desafios e o funcionamento

desse magnífico universo institucional. Peço-lhes o apoio e a confiança para trilharmos

juntos  essa  caminhada.  Sempre  em  defesa  de  uma  instituição  democrática  e

socialmente comprometida com uma educação pública de qualidade, com dedicação,

zelo e espírito público pautado no bem comum.

Tenho também plena consciência das enormes dificuldades e da complexidade

do momento  pelo  qual  trafegamos.  Sei  o  quanto  nossa  instituição  é  afetada  pelo

contexto  de  adversidades  e  crises.  Asseguro-lhes  que  essas  crises,  como  diria

Maiakovski, “haveremos de atravessá-las, rompê-las ao meio, cortando-as como uma

quilha  corta  as  ondas”.  Mais  do  que  nunca,  celebro  com  vocês  a  democracia,  a

participação  política  e  a  autonomia  institucional,  elementos  tão  imprescindíveis

quanto inegociáveis.

Equilíbrio, serenidade, coerência e trabalho, são com essas características com

as quais pretendo seguir me pautando e ajudando a pautar a instituição que amo e

pela qual tenho dedicado toda minha vida.

Garanto-lhes, ainda, que a esses ataques responderei com firmeza, destemor,

equilíbrio, serenidade e coerência, em atos e ações, alinhados às melhores tradições

institucionais, em defesa da autonomia do IFPB, fator este, inegociável.

A conjuntura atual é marcada por uma conjunção de crises, em três dimensões:

política, econômica e sanitária.
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A primeira dimensão da crise, a política, se traduz num quadro complexo de

polarizações  e  de  extremismos  ideológicos,  de  correntes  partidárias  antagônicas,

desaguando num cenário de instabilidade e insegurança na sociedade e atingindo o

universo da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.

A segunda dimensão da crise, a econômica, delineia um cenário marcado por

um  processo  recessivo,  resultante  de  um  conjunto  de  fatores  da  macroeconomia,

determinando uma profunda retração no orçamento público do conjunto do universo

da administração pública federal, em especial dos Institutos Federais.

A terceira dimensão da crise, a sanitária ou epidemiológica, tem afetado toda a

humanidade, modificou profundamente os estilos e valores de vida, no mundo inteiro,

notadamente no Brasil.

Essa terceira dimensão está intrinsecamente vinculada às duas anteriores. No

plano  político,  a  pandemia  inexplicavelmente  tem  extrapolado  o  campo  da  saúde

pública para atingir o campo político, o que fez ampliar a escala de polarizações e de

extremismos ideológicos.

No plano econômico, a pandemia agravou sensivelmente a saúde financeira das

nações de todo mundo,  em face da diminuição,  e até  da desativação em algumas

situações, da atividade econômica.

Na sua mais perversa faceta, a pandemia tem provocado um elevado índice de

letalidade, com morte de mais de cinco milhões de pessoas em todas as partes do

planeta, além de adoecimentos orgânicos e mentais.

Uma das áreas mais afetadas pela pandemia foi a educação. Considerado alto

fator de transmissão, a aglomeração é traço característico da educação tomada em seu

padrão convencional. Os sistemas educacionais, confusos com o fato novo do cenário

pandêmico, entraram em colapso e tiveram que se reinventar, mediante a criação de

formatos até então praticamente atípicos, a exemplo de uso de atividades de ensino

não presenciais, enormes desafios para os educadores no mundo inteiro.

No caso do Brasil, a pandemia trouxe um fato novo: a negação da ciência. Esse

acontecimento novo tem gerado um grande desafio, haja vista o fato de o Instituto

Federal  da Paraíba ser um catalisador  da ciência.  Já na sua nomenclatura oficial  o

adjetivo consta e, como instituição produtora e disseminadora do saber científico, o
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IFPB tem, na sua essência de identidade, a ciência como carro-chefe, razão pela qual se

impõe a defesa de seus primados, revertidos na busca do bem-estar das populações.

Sob a ótica da ciência, o IFPB teve que se posicionar, de forma firme e coerente,

em sua defesa, e essa atitude contrariou o lado antitético, o que nega a ciência. Esses

campos  opostos  colocaram  a  Instituição  no  olho  do  furacão,  no  que  concerne  ao

debate em torno da primazia da ciência e sua luta contra o negacionismo.

Como postulante ao cargo de reitora, minha atitude não poderia ser outra que

não a defesa da ciência em contraposição à perspectiva anti-cienticifista, em nome da

concepção conceitual que caracteriza a nossa Instituição.

Respeitando os entendimentos em contrário, nos manteremos firmes na defesa

dessa bandeira, acreditando que, assim procedendo, o IFPB se manterá aderente aos

seus elementos de criação.

Da mesma forma, o IFPB se manterá na defesa de sua autonomia, prerrogativa

constante na Constituição Federal e usará dos recursos de que dispõe, para sempre

caminhar na prevalência dos postulados científicos, ainda que sejam contrariados os

posicionamentos díspares, venham de onde quer que seja.

Estimularei, ainda mais, o fortalecimento dos mecanismos de transparência e

de  publicidade  na  gestão  da  coisa  pública.  Respeitarei  a  primazia  dos  princípios

constitucionais  que  regem e orientam a  matéria.  É  de minha responsabilidade,  na

condição de agente público, ensejar a sua observância e o seu estrito cumprimento,

cotidianamente.

Essas  cláusulas  pétreas  constitucionais  serão  âncoras  de  materialidade  na

orientação de nossas ações e de nossas políticas públicas e estarão apresentados em

elementos concretos, emoldurando um painel muito claro de inserção da legalidade,

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Estou plenamente ciente dos avanços notáveis que o IFPB tem alcançado nos

últimos anos, e celebro aqui um pacto de compromisso, com a minha consciência e

com  o  imaginário  coletivo  de  minha  comunidade,  em  estimular  a  fluidez,  a

consolidação e a consecução desses avanços.

Concomitante  a  fomentar  a  fluidez,  a  consolidação  e  a  consecução  desses

avanços, proponho-me também a promover novas conquistas, em campos temáticos

caros, com destaque aqui para a democracia acadêmica.
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Uma Instituição do tamanho e complexidade do IFPB não pode ser pensada de

forma monocrática,  monolítica,  nem coercitiva ou impositiva,  por  obra,  opinião ou

comando de uma só pessoa.  Estimularei  a  concepção  de  canais  democráticos  que

deem voz à comunidade e a coloquem no centro da tomada das decisões.

Penso que a líder moderna é aquela que escuta, escuta muito, que ouve, que

respeita e motiva as expressões e as vozes da comunidade. É também aquela que tem

empatia,  que  se  coloca  no  lugar  do  outro.  O  vocábulo  “democracia”  vem  sendo

banalizado, vocalizado em retóricas vãs, e soa bem aos ouvidos, mas, não raro, fica

restrito ao campo do discurso, se perde em contradições, e se conflita com atos que

sufocam as vozes das pessoas ou apenas engendram ilusórias e enganadoras feições

democráticas.

A democracia acadêmica, para ser plena, precisa ser concreta, a sua concretude

acontece quando a prática está em consonância com o discurso. 

O diálogo será uma constante nas nossas relações. O sentimento dos atores

acadêmicos  precisa  ser  respeitado.  A  opinião  das  vozes  comunitárias  precisa  ser

ouvida  e  levada  em  conta.  A  Instituição,  repito,  não  é  obra  de  uma  pessoa  só,

“iluminada”,  mas  resulta  da  diversidade  de  matizes  de  olhares,  numa  perspectiva

plural.

A Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica – RFEPCT foi

criada sob a égide da Lei Federal 11.892/2008, que instituiu a concepção multicampi e

pluricurricular  do  conjunto  das  instituições  ofertantes  da  educação  profissional  no

Brasil, formado inicialmente por 38 (trinta e oito) Institutos Federais, dois CEFET’s e o

Colégio Pedro II.

Como parte integrante desta Rede, o Instituto Federal da Paraíba só pode ser

pensado a partir dos postulados dessa institucionalidade, declarados no texto de sua

criação, os quais constituem eixos de identidade de seu escopo e orientam o cerne das

políticas públicas educacionais levadas a efeito no País, sob a responsabilidade do IFPB.

O liame visceral  de nossa  Instituição com a raiz  vinda da Rede EPT,  sob os

ditames  instituídos  pela  11.892/08,  aponta  para  a  seguinte  constatação:  qualquer

incursão  conceitual  na  educação  profissional  brasileira,  atrelada  aos  Institutos

Federais, deve obrigatoriamente levar em conta os elementos fundantes dos Institutos

Federais, preceituados nesse documento.
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Nessa perspectiva, entendo ser imprescindível observar os postulados fixados

por  essa  Lei  que  considero,  em  imagem  metafórica  significativa,  a  Certidão  de

Nascimento da RFEPCT, cujos dispositivos lançam luz para plasmar efeitos relevantes

de cidadania na dinâmica do processo ensino-aprendizagem.

Para  além  dessa  premissa,  considero  vital  que  o  IFPB  seja  gestado  como

patrimônio  imune  a  interesses  políticos,  avesso  a  volições  governamentais

contingenciais, centrado no bem comum e posicionado como instrumento ativador de

políticas de Estado e não de governos ocasionais.

Sinto-me  honrada  em  pertencer  a  essa  Rede,  como  professora  efetiva  e

também ex-estudante, condições que fixam a essência de minha formação e de minha

dimensão  humana  ao  lastro  conceptivo  dessa  institucionalidade,  responsável  pela

oferta de uma educação transformadora e emancipatória da população jovem e adulta

de nosso país, em especial dos mais necessitados e vulneráveis.

Tais condições aguçam a minha responsabilidade, como candidata a reitora do

IFPB, em dedicar o melhor de mim para que essa instituição tão querida e respeitada

no cenário da educação profissional e tecnológica brasileira possa cumprir, com primor

e eficiência,  a  sua nobre missão de levar  alento e esperança aos  jovens e adultos

brasileiros, através da educação profissional.

Consolidando os avanços do IFPB. Avante, IFPB!

Esperançar por um IFPB cada vez melhor!

João Pessoa (PB), fevereiro de 2022.

Mary Roberta Meira Marinho

Professora de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, Titular

Matrícula SIAPE 1161740
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Missão, Princípios e Valores

 Cumprir com a missão institucional alicerçada na  plena gestão  democrática e

participativa de modo a avançar nos processos de ensino, pesquisa, inovação,

extensão, cultura e gestão, com o fim de tornar o IFPB referência nacional de

instituição de educação de qualidade e socialmente referenciada que leva as

pessoas a esperançar.

Princípios Norteadores

 Defesa da vida e dos postulados científicos;

 Gestão democrática compartilhada e colaborativa;

 Legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade,  eficiência  e

economicidade nos atos de gestão;

 Transparência, probidade e comportamento ético e exemplares em todos os

processos;

 Inovação  contínua com uso das  Tecnologias  de Informação e  Comunicação,

TICs;

 Valorização das pessoas de forma ampla;

 Defesa da formação integral do estudante;

 Inclusão com empoderamento e valorização do esperançar;

 Respeito às pessoas e à diversidade de pensamentos;

 Sustentabilidade Ambiental;
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 Visão sistêmica e holística;

 Indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão;

 Liderança  comprometida  com  o  servir  e  com defesa  austera  e  corajosa  da

democracia;

 O Plano de Desenvolvimento Institucional 2020-2024 (PDI 2020-2024) e o Plano

Estratégico  Decenal  (PLANEDE  2025)  como  instrumentos  norteadores  de

desenvolvimento institucional;

 Internacionalização como fator de desenvolvimento institucional  e gestão da

diversidade internacional: multiculturalidade e multidisciplinaridade;

 Valorização  da  Rede  Federal  de  Educação  Profissional  e  Tecnológica  e  dos

princípios do trabalho em rede no âmbito local, nacional e internacional;

Visão de Futuro

 Consolidar o IFPB como instituição que cumpre o seu papel de esperançar, que

leva as pessoas a transformar de modo a desenvolver a ciência e melhorar a

vida, sendo referência para tal nos espaços educativos da educação desse país

e internacionalmente.

Compromissos e Diretrizes Estratégicas

 Avançar  na  agenda  de  expansão  do IFPB  através  da  execução  do  Plano  de

Desenvolvimento  Institucional  2020-2024  (PDI  2020-2024)  e  o  Plano

Estratégico Decenal (PLANEDE 2025), através da Missão, Visão e dos Objetivos
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Estratégicos  como  documentos  orientadores  aprovados  pela  comunidade

acadêmica;

 Elaborar  o  Plano  Estratégico  Decenal  (PLANEDE  2035)  garantindo  a  ampla

participação da comunidade em seus diversos segmentos;

 Consolidar o modelo de gestão participativa, democrática e inovadora, que tem

norteado nossa trajetória no IFPB;

 Defender princípios curriculares que priorizem a formação integral e conceba o

trabalho como princípio  educativo,  a  pesquisa  e  a  extensão como princípio

pedagógico, o currículo integrado, a interdisciplinaridade e a politecnia;

 Ampliar  e  garantir  o  debate  qualificado  para  a  implantação  das  Diretrizes

Indutoras para a Educação Profissional Integrada ao Ensino Médio no Instituto

Federal da Paraíba, RESOLUÇÃO-CS N° 59/2019;

 Fomentar  a discussão para a execução do plano de oferta de cursos e vagas

constante no PDI – 2020-2024, envolvendo docentes, equipe multidisciplinar,

discentes  e  comunidade para  elaboração de Projetos  Pedagógicos  de Curso

com foco nas suas peculiaridades, verticalização e os arranjos produtivos locais;

 Ampliar  o  Programa Reitoria  Itinerante  contemplando a  Reitoria,  o  Polo  de

Inovação e os Polos de Educação a Distância, além de todos os campi;

 Dar continuidade a melhoria dos processos de gestão do ensino, da pesquisa e

da  extensão  indissociavelmente  e  de  modo  colaborativo  com  estudantes,

coordenadores de curso, coordenadores de pesquisa e extensão, diretores de

ensino e diretores gerais;

 Estimular  a  participação  discente  nas  decisões  acadêmicas  e  nas

representações estudantis;

 Institucionalizar a Residência Médica Veterinária do IFPB Campus Sousa;

 Consolidar os campi em implantação e os campi avançados em infraestrutura,

quadro de docentes, quadro de técnicos administrativos e quadro de agentes

terceirizados;

 Buscar recursos para a recuperação, adequação e ampliação da infraestrutura 

dos campi mais antigos;
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 Ampliar a infraestrutura dos  campi, dotando todos de Ginásio Poliesportivo e

restaurante estudantil;

 Desenvolver projetos e buscar recursos para a construção de bibliotecas nos

campi onde não houver estrutura adequada;

 Ampliar o  programa de qualificação e capacitação de servidores, sobretudo o

Programa de Incentivo à qualificação do IFPB (PIQIFPB);

 Ampliar as ações de internacionalização em todos os campi;

 Aprimorar a governança institucional;

 Ampliar  a  participação  no  planejamento  orçamentário  e  financeiro

institucional;

 Revisar a política de manutenção e guarda do acervo acadêmico e criar política 

de arquivos institucionais;

 Desenvolver programa de gestão para a implantação do teletrabalho;

 Envidar todos os esforços no compromisso institucional com os Objetivos de

Desenvolvimento  Sustentável  (ODS),  apelo  universal  da  Organização  das

Nações Unidas (ONU).
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Operacionalização dos Compromissos

Transparência e Participação

 Garantir o pleno funcionamento dos órgãos colegiados no âmbito sistêmico e

nos  campi,  fortalecendo a infraestrutura e ampliando a comunicação com a

comunidade acadêmica e comunidade externa;

 Fortalecer  a  Comissão  Própria  de  Avaliação  (CPA)  dotando-a  de  espaços

específicos e aperfeiçoando os sistemas informatizados para a realização do

trabalho;

 Fortalecer a Comissão Permanente de Pessoal Docente e a Comissão Interna de

Supervisão  do  Plano  de  Carreira  dos  Cargos  Técnico-Administrativos  –  CIS,

melhorando a infraestrutura para o desenvolvimento do trabalho;

 Consolidar a infraestrutura de tecnologia da informação de forma integrada;

 Melhorar  o  Portal  da  Transparência  Institucional  tornando-o  interativo  e

ampliando a publicação de dados institucionais;

 Ampliar a capacitação de gestores, servidores, estudantes, lideranças sindicais

e lideranças estudantis para a análise e interpretação de dados da Plataforma

Nilo Peçanha;

 Monitorar  e  acompanhar  por  meio do Sistema de Gestão Estratégica  as  32

metas previstas no PLANEDE 2025 do IFPB;
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 Tornar o Sistema de Gestão Estratégica do PLANEDE mais interativo e revisar

indicadores junto com a comunidade;

Governança

 Criar  a  Unidade  de  Gestão  da  Integridade  para  o  acompanhamento  e

atualização do Programa de Integridade Institucional;

 Apoiar a Auditoria Interna;

 Consolidar  a  Corregedoria  e  fortalecer  a  Ouvidoria,  o  Comitê  de  Ética  em

Pesquisa e a Comissão de Ética;

 Consolidar a gestão de riscos;

 Ampliar a capacitação de gestores, servidores, estudantes, lideranças sindicais
e lideranças estudantis para a gestão de riscos; 

Ensino

 Implantar  as  Diretrizes  Indutoras  para  a  Educação  Profissional  Integrada  ao
Ensino Médio no Instituto Federal da Paraíba, RESOLUÇÃO-CS N° 59/2019, com
a participação da comunidade;

 Revisar e fomentar a Política de Permanência e Êxito (PPE) do IFPB, envolvendo
as PRE, PROEXC, PRPIPG, PRAE e PRAF, através de ações diretas e indiretas com
eventos  culturais,  concursos/premiações,  seminários,  colóquios,  entre  ações
outras que serão planejadas para atender a PPE;

 Criar,  em  parceria  com  a  PRPIPG  e  PROEXC,  um  programa  permanente  de
capacitação,  na  modalidade  EaD,  para  os  docentes  em  metodologias
inovadoras de ensino e na utilização de recursos digitais em sala de aula;

14



Plano de Gestão 2022 - 2026

Mary Roberta – Candidata a Reitora

Esperançar por um IFPB cada vez melhor!

 Ampliar a política de mobilidade acadêmica para os estudantes de Graduação
nos campi ofertantes de ensino superior;

 Incentivar  o  debate  para  a  criação  de  uma  base  única  para  os  cursos  de
graduação favorecendo a mobilidade dos estudantes;

 Garantir  a  manutenção  das  parcerias  com  vistas  ao  desenvolvimento  de
estágios acadêmicos e buscar novos parceiros;

 Incentivar as ações dos Núcleos e Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas (NEABIs),
e a  política de inclusão da Cultura Afro-Brasileira e Indígena nos currículos e
programas da Instituição;

 Propor  e  realizar  o  primeiro  encontro  nacional  de  NEABIs  dos  Institutos
Federais;

 Criar  o  Programa  Raízes  da  Terra (envolvendo  premiações  –  tanto  para
estudantes como para servidores) com o objetivo de estimular a produção de
poesias, contos, crônicas, fábulas e estórias, ao mesmo que tempo envolve a
comunidade  acadêmica,  reconhecer  os  talentos  e  valorizar  o  processo  de
humanização;

 Promover  ações  de  encontros  presenciais  entre  os  campi de  uma  mesma
mesorregião e os Diretores Sistêmicos da Pró-Reitoria de Ensino com o objetivo
de otimizar as ações do ensino;

 Fortalecer ações de Educação a Distância promovendo a inclusão, ampliando a
oferta de cursos e consolidando a infraestrutura de EaD nos campi;

 Criar o Programa de Valorização e Reconhecimento de Mérito dos Profissionais
da Área Pedagógica “Medalha Paulo Freire” para os servidores atuantes com
projetos e programas desenvolvidos junto aos campi e a Reitoria;

 Criar a Comissão Permanente de Acompanhamento dos Processos de Avaliação
Externa  do  IFPB,  composta  pelas  diretorias  sistêmicas  da  PRE  (DES,  DAPE,
DCAD,  DBIBLIO  e  DEAD),  Pesquisador  Institucional,  Presidente  da  CPA  e
docentes do IFPB membros do Banco de Avaliadores do Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Superior (BASis), com o intuito de acompanhar e propor
adequações dos cursos superiores frente às exigências legais do processo de
reconhecimento e renovação do reconhecimento;

 Ampliar,  no  SUAP,  os  módulos  digitais  de  gestão  das  ações  acadêmicas  e
administrativas,  buscando  diminuir  os  processos  burocráticos  e  viabilizar  a
celeridade dos trâmites institucionais;
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 Criar  o  Núcleo de  Formação  de  Professores,  setor  sistêmico de  articulação
entre  a  PRE,  PRPIPG  e  PROEXC  para  o  desenvolvimento  e  implantação  de
políticas  institucionais  para  a  formação  inicial  e  continuada  de  docentes
internos e externos, por meio da criação de cursos de segunda licenciatura e
formação  pedagógica,  ampliação  da  oferta  de  cursos  de  licenciatura  para
cumprimento das metas legais, bem como a promoção e criação de cursos de
formação  continuada  na  área  de  formação  de  professores  (capacitação,
aperfeiçoamento, especialização, mestrados profissionais, etc);

 Criar os Núcleos de Integração do IFPB com as Instituições Campo de Estágio,
possibilitando espaços  de debate e proposição de projetos  de formação,  os
quais possibilitem um diálogo recíproco e aberto sobre o papel do IFPB e das
instituições  concedentes  do  estágio  na  formação  profissional,  bem  como,
promover o papel  social  do IFPB para a melhoria da qualidade dos serviços
públicos,  possibilitando  ações  de  levantamento  das  realidades  profissionais,
desenvolvimento  de  projetos  de  ensino,  fomento  de  cursos  de  formação
continuada e contribuições efetivas para a construção conjunta dos currículos
nos diversos cursos do IFPB, viabilizando que os mesmos atendam as demandas
locais e regionais;

 Promover regulamentação para a  integração curricular  dos  cursos ofertados
pelos  diversos  campi,  viabilizando  a  mobilidade  acadêmica  institucional  dos
discentes por meio da matrícula em cursos e  campi distintos para o mesmo
componente curricular;

 Fomentar  o programa de projetos  de ensino,  com o intuito de incentivar  a
organização  e  experimentação  de  propostas  pedagógicas  inovadoras  nos
campi,  com  foco  no  combate  a  repetência  e  a  evasão,  bem  como,  no
aprimoramento  das  ações  pedagógicas  dos  nossos  docentes  nos  diversos
cursos, fomentando os editais e programas com bolsas de incentivo;

 Implantar o programa "Encontro com as Pró-reitorias", eventos presenciais nos
campi com  o  intuito  de  promover  a  capacitação  dos  diversos  servidores,
especificamente sobre as Políticas Institucionais de Ensino, Pesquisa e Extensão
do IFPB,  esclarecendo os  trâmites  acadêmicos  e  administrativos  e  colhendo
sugestões para a melhoria das ações institucionais;

 Estimular  oferta  de  projetos  de  ensino  e  outras  ações  com  o  objetivo  de
recuperar o conteúdo perdido e fortalecer o aprendizado ou não adquirido em
sua plenitude, durante o período da pandemia;

 Fortalecer o protagonismo dos colegiados estudantis para discutir melhorias
nos processos de ensino aprendizagem;
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 Ampliar  a  visibilidade  para  as  práticas  didático-pedagógicas  inovadoras
desenvolvidas  no âmbito do Instituto,  a  fim de que estas  possam estimular
novas iniciativas;

 Fortalecer a política de acompanhamento de estudantes egressos;

 Executar o Plano de Oferta de Cursos e Vagas (POCV) constante no PDI – 2020-
2024, envolvendo docentes, equipe multidisciplinar,  discentes e comunidade
para  elaboração  de  Projetos  Pedagógicos  de  Curso  com  foco  nas  suas
peculiaridades, verticalização e os arranjos produtivos locais;

 Ampliar a oferta de cursos de Especialização Técnica, com ou sem parcerias
institucionais;

 Fortalecer e ampliar a oferta de cursos do Programa de Integração da Educação
Profissional ao Ensino Médio na Modalidade Educação de Jovens e Adultos –
PROEJA;

 Adotar estratégias para diminuição do número de vagas não ocupadas e de
evasão estudantil nos cursos técnicos subsequentes ao ensino médio;

 Ampliar a oferta de vagas em cursos técnicos de nível médio na modalidade a
distância;

 Ampliar a oferta de componentes curriculares na modalidade EaD em cursos
presenciais;

 Aprimorar  a  integração  entre  o  SUAP  e  os  Ambientes  Virtuais  de
Aprendizagem;

 Disponibilizar um Ambiente Virtual de Aprendizagem para ofertas de cursos do
tipo MOOC (Curso Online Aberto e Massivo);

 Fortalecer  as  parcerias  com municípios  para  ampliar  a  oferta  de  cursos  na
modalidade EaD;

 Adquirir  bibliotecas  virtuais  para  utilização  pelos  discentes,  servidores  e
colaboradores;

 Desenvolver ações para oferta de disciplinas em Inglês;

 Consolidar a oferta de curso de língua portuguesa para estrangeiros;

 Defender de modo permanente e fortalecer o Programa PEC-G no IFPB;
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 Defender de modo permanente e fortalecer o Programa de Educação Tutorial,
PET, 

 Defender  de  modo  permanente  e  fortalecer  o  Programa  de  Iniciação  à
Docência (PIBID/CAPES);

 Defender de modo permanente e fortalecer o Programa Residência Pedagógica
(CAPES)

 Institucionalizar a Residência Médica Veterinária do IFPB Campus Sousa;

 Criar  Programa  de  Direitos  Humanos para  desenvolvimento  de  projetos  de
ensino nas  áreas  de educação antirracista,  inclusão,  gênero  e diversidade  e
educação ambiental;

 Criar a Revista Compartilhando Experiências de Ensino e Aprendizagem para a
divulgação de práticas inovadoras e experiências exitosas no ensino;

 Ampliar e melhorar a infraestrutura dos polos EaD e dos ambientes necessários
à preparação de material multimídia (gravação de vídeos, podcast, programas
de rádio, etc);

Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação

 Fortalecer os programas de apoio a qualificação de servidores já existentes;

 Realizar novos convênios interinstitucionais para qualificação de servidores e

fortalecer o PIQIFPB;

 Criar programas de apoio a publicações científicas de impacto;

 Criar e fortalecer programas de apoio à pesquisa e grupos de pesquisa do IFPB;

 Consolidar a estrutura de governança da inovação;

 Realizar a avaliação situacional da gestão da inovação no âmbito dos  campi:

vocações, desafios, perspectivas e construção de rede colaborativa;

 Construir  agenda  para  captação  de  recursos  visando  fortalecimento  do

ecossistema de inovação;

 Fortalecer e consolidar a cultura maker no IFPB com a criação de Laboratórios

Maker em todas as mesorregiões;

 Promover a regulamentação da Rede de Laboratórios Multiusuários;
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 Incentivar  a  Certificação  CERNE  das  incubadoras  de  empresas  de  base

tecnológica; 

 Desenvolver plano de ação para diversificação das fontes de financiamento do

ecossistema de inovação;

 Incentivar a dinamização da Gestão da Propriedade Intelectual;

 Incentivar a capacitação de agentes de inovação, pesquisadores e comunidade

do IFPB, incentivando a proteção das criações;

 Manter  e  ampliar  agenda  de  relacionamento  com  setores  econômicos,

governos e parceiros externos;

 Agregar colaboradores visando articulação, construção de propostas/projetos e

interlocução com atores  externos e internos (atores  junto aos  campi  e  alta

gestão);

 Melhorar a infraestrutura e ampliar a capacidade de operação do Centro de

Inovação do IFPB;

 Implantar o Centro de Referência em Tecnologias Assistivas do IFPB;

 Implantar laboratórios em 5G (Rede Conecte de Laboratórios) e definição da

conectividade  como  eixo  temático  prioritário  no  fortalecimento  do

ecossistema;

 Implementar a Política de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação para Qualidade

de Vida, com eixo temático prioritário voltado para tecnologias assistivas;

 Implantar o Parque Tecnológico do IFPB;

 Implantar incubadoras de empresas de base tecnológica;

 Ampliar a participação dos estudantes nas pesquisas e nos projetos;

 Fortalecer  e  disseminar  a  cultura  da  inovação  no  IFPB,  com  foco  no

empreendedorismo inovador;

 Apoiar e buscar a ampliação constante da oferta de ações e projetos de ensino,

pesquisa e extensão, além de ações envolvendo arte, cultura e desporto, em

articulação com todos os campi;

 Fomentar  uma política  de revisitação  contínua de currículos  dos  cursos,  de

modo  que  os  cursos  ofertados  por  nossa  instituição  estejam  sempre  em

sintonia com as demandas regionais e o mundo do trabalho;

 Aprimorar os processos que conduzem à permanência e êxito dos estudantes;

 Criar  Programa  de  Pesquisa  para  fomentar,  estimular  e  reconhecer

pesquisador/pesquisadora com produtividade;

 Ampliar publicização, mediante maior adesão às mídias sociais, de resultados

de projetos de pesquisa desenvolvidos no âmbito do IFPB para a sociedade;
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 Criar  observatório  para  monitoramento  de  oportunidades  de  recursos

destinados ao desenvolvimento científico e tecnológico;

 Incentivar  o desenvolvimento de  programa para  tradução e/ou correção de

trabalhos em inglês e/ou espanhol;

Assuntos Estudantis

 Fortalecer  as  políticas  de  assistência  estudantil  como  pilar  do  acesso,

permanência e êxito acadêmico;

 Envolver a comunidade acadêmica e participar do debate nacional relacionado

às  propostas  de  alteração  do  Decreto  7.234/2010  (Programa  Nacional  de

Assistência Estudantil);

 Revisar e aprimorar o Programa de Apoio à Permanência do Estudante (PAPE),

com ênfase nos critérios e indicadores do Índice de Vulnerabilidade Social (IVS);

 Criar  programas  permanentes de  inclusão  digital,  visando  assegurar

conectividade e aquisição de equipamentos aos estudantes mais vulneráveis;

 Regulamentar  os  Programas da Política de Assistência Estudantil,  de acordo

com as alterações advindas do seu processo de reformulação;

 Regulamentar e uniformizar Programa de Assistência Estudantil para o PROEJA;

 Criar,  em  parceria  com  a  Pró-Reitoria  de  Ensino,  Programa  de  Intercâmbio

Intercampi, com o objetivo de fortalecer as trocas de experiências acadêmicas

e culturais entre estudantes;

 Aprimorar, em parceria com a Pró-Reitoria de Administração e Finanças (PRAF)

e com a Diretoria Geral de Tecnologia da Informação (DGTI), os mecanismos de

acompanhamento da execução do orçamento da Assistência Estudantil;

 Apoiar as políticas de nutrição e alimentação estudantis;

 Aprovar a reformulação da política de alimentação e nutrição do IFPB;

20



Plano de Gestão 2022 - 2026

Mary Roberta – Candidata a Reitora

Esperançar por um IFPB cada vez melhor!

 Ampliar a execução do PNAE e a exigência destinada a agricultura familiar nos

campi do IFPB;

 Ampliar a articulação com os  campi na execução do PNAE e do Restaurante

Estudantil (RE);

 Articular a execução de ações de educação alimentar e nutricional nos campi;

 Executar  a  política  de  alimentação  e  nutrição  nos  campi respeitando  as

diferentes modalidades de execução dos RE e a realidade local para execução

do PNAE;

 Ampliar  as  ações  que  articulem  a  busca  pela  superação  das  desigualdades

sociais com a valorização das diferenças socioculturais, com ênfase na inclusão

e no êxito acadêmico de pessoas com deficiência e de pessoas em situação de

vulnerabilidade social;

 Apoiar a criação de fóruns permanentes de  estudantes para a construção de

políticas de inclusão;

 Realizar as campanhas das diversidades, assegurando a participação de todas

as unidades do IFPB;

 Executar o projeto da Biblioteca Acessível;

 Estruturar e divulgar o “Guia de Acessibilidade”;

 Incentivar a Semana da Inclusão em todos os campi;

 Pleitear junto ao MEC recursos que garantam a continuidade e ampliação das

ações  de  inclusão  de  estudantes  com  deficiência,  utilizando  como  principal

referência  os  números  de  estudantes  com  deficiência  e  de  profissionais

especializados contratados pela instituição;

 Promover  ações  e  programas  voltados  para  o  bem-estar  e  para  saúde  dos

estudantes;

 Criar  programa que articule ações  de educação física,  nutrição,  psicologia  e

ensino com o propósito de promover a saúde física e mental dos estudantes;
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 Criar  programa  de  qualificação  permanente  das  Equipes  de  Referência  em

Saúde Mental (ERSM);

 Ampliar a participação estudantil nos Jogos Intercampi, assegurando a inclusão

de estudantes com deficiência e de todas as modalidades e níveis de ensino;

 Fortalecer a inserção técnico-profissional do estudante e do egresso;

 Fomentar  as  políticas  de  promoção  de  oportunidades  qualificadas  para

inserção no mundo do trabalho;

 Fortalecer  as  ações  de  empreendedorismo  na  instituição  (encontros  de

egressos, workshop, etc);

 Aprimorar  as  metodologias  institucionais  para  estudo  de  egressos  em

ocupação, permitindo qualificar o acompanhamento e a integração instituição-

egresso-trabalho;

Extensão e Cultura

 Atualizar  a  Política  de  Cultura e  elaborar  o  Plano  de  Cultura,  propondo  o
desenvolvimento  de  iniciativas  transversais  (bibliotecas,  NEABIs,  acervos,
núcleos, entre outros);

 Propor alocação de recursos para cultura, no âmbito do IFPB, e levar proposta
de inserção da cultura na matriz orçamentária do CONIF;

 Desenvolver programas institucionais que promovam o acesso e o fomento à
cultura,  às  relações  culturais  com  os  mestres  das  culturas  populares  e  o
reconhecimento à diversidade humana e ao patrimônio cultural;

 Apoiar  o  desenvolvimento  das  atividades  continuadas  de  extensão  (grupos
artísticos  e  coletivos  culturais,  incubadoras,  núcleos,  escritórios  modelos  e
empresas juniores, entre outros);

 Fortalecer a  produção e a difusão do conhecimento na promoção de linhas
multimídias editoriais e comunicacionais e de eventos oriundos das ações de
extensão e cultura;
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 Propor  estudos  para  inclusão  do  cargo  de  produtor  cultural  em  concursos
públicos para auxiliar os processos de desenvolvimento cultural dos campi que
atuam na temática cultural;

 Apoiar, estimular e fortalecer os processos de incubação de empreendimentos
em  suas  modalidades  tecnológica,  social  e  cultural,  incentivando
empreendedorismo social, a economia solidária, o cooperativismo e o trabalho
associado;

 Fortalecer  a  indissociabilidade  ensino-pesquisa-extensão  e  implementar  a
curricularização da Extensão nos Cursos Superiores e Técnicos;

 Promover o desenvolvimento e o fortalecimento dos arranjos produtivos locais
no âmbito da agricultura familiar;

 Ampliar a oferta de cursos de Formação Inicial e Continuada, para atender as
demandas da sociedade, especialmente, à população em vulnerabilidade social;

 Promover a inclusão social e produtiva das pessoas com deficiência, mulheres,
idosos, populações quilombolas, indígenas, ribeirinhas e demais populações em
situação de vulnerabilidade;

 Aumentar a atuação nos territórios próximos às unidades do IFPB, ampliando
as  parcerias  com  atendimentos  aos  arranjos  produtivos  e  comunidades  do
entorno;

 Ampliar a captação de recursos com diferentes fontes de fomento, bem como
definir a dinâmica interna de sua gestão e aplicação;

 Ampliar  a  formalização  de  parcerias  com  os  setores  populares,  instituições
públicas  e  privadas,  nas  diversas  áreas,  estimulando  o  diálogo  permanente
entre o IFPB e a sociedade;

 Fortalecer o desenvolvimento de ações inovadoras na perspectiva dos arranjos
produtivos locais para atender às demandas da sociedade;

 Incentivar o desenvolvimento das ações de Extensão e Cultura na modalidade
EaD e de internacionalização;

 Fortalecer o envolvimento da Extensão com os Programas de Ensino de Pós-
Graduação;
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Internacionalização

 Aprovar normativas referentes à internacionalização e política linguística, além

da mobilidade/intercâmbio acadêmica;

 Implementar em todos os campi os Núcleos de Assuntos Internacionais (NAI) e

Núcleos Línguas (NucLi) para capacitar servidores e discentes e fortalecer as

estratégias de internacionalização;

 Alinhar  o  ensino,  pesquisa,  extensão,  inovação  e  gestão  com  a

Internacionalização;

 Consolidar  espaço  físico  e  pessoal  com  competências  específicas  à

internacionalização;

 Ofertar disciplinas optativas em Língua Estrangeira;

 Promover capacitação de docentes que atuam no ensino de línguas e cultura

brasileira, inclusive libras;

 Dar continuidade à regulamentação das ações das políticas linguística/línguas e

de internacionalização;

 Fortalecer  a  internacionalização  da  Instituição  em  todos  os  níveis  e

modalidades de ensino;

 Regulamentar  e  fomentar  a  dupla  diplomação  e  os  processos  de

reconhecimento de créditos e títulos obtidos no exterior;

 Articular  ações  integradas  a  instâncias  nacionais  e  internacionais,  a  saber:

Ministério  das  Relações  Exteriores  (MRE),  Agência  Brasileira  de  Cooperação

(ABC),  Polícia  Federal  (PF),  Embaixadas,  Consulados,  Representações

Diplomáticas,  UNESCO,  ONU,  British  Council,  Programa  FulBright,  dentre

outras;
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 Firmar, renovar e consolidar parcerias estabelecidas por meio de memorandos

de  entendimento (MOU’s)  e  acordos  de  cooperação  internacional,  inclusive

para trocas culturais e desenvolvimento de políticas acadêmicas e de gestão;

 Investir  na  capacitação  para  formalização  de  parcerias  (missões,  visitas

técnicas, estágios, pesquisas e publicações);

 Mapear projetos de inovação, identificar editais de financiamento e prospectar

parceiros estratégicos internacionais,  locais e regionais; captar recursos para

fomentar ações dos ecossistemas de inovação; promover pesquisa colaborativa

e  desenvolver  ações  conjuntas  para  fortalecer  o  Ecossistemas  de  Inovação

(Internacional, local e regional);

 Propor rubrica orçamentária para ações de internacionalização (bolsas, ajuda

de custo, etc);

 Produzir  portfólios,  vídeos  e  textos  informativos  com  fins  de  divulgar  a

instituição internacionalmente;

 Promover a comunicação das ações da internacionalização com a comunidade

acadêmica;

 Oportunizar experiência de internacionalização aos estudantes;

 Fortalecer a Assessoria de Relações Internacionais (Arinter) com infraestrutura,

pessoal e ambiente de acolhimento para integração internacional;

 Idealizar  cursos  de  português  (níveis  básico,  intermediário,  avançado)  e

intensivo de curto e médio prazos para estudantes e servidores de instituições

estrangeiras parceiras, na modalidade híbrida e virtual;

 Provocar junto aos docentes a adesão da Internacionalização do Currículo;

 Implantar uma política de médio prazo para inserção de um percentual mínimo

de disciplinas em língua estrangeira (Inglês, Espanhol e/ou Francês);

 Fortalecer os convênios estratégicos como forma de ampliar a mobilidade e o

intercâmbio acadêmico nacional  e  internacional  na modalidade presencial  e

virtual dos servidores e acadêmicos;
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 Promover a mobilidade/intercâmbio nacional  e internacional  presencial  e/ou

virtual de servidores e discentes;

 Favorecer a vinda de professores e/ou pesquisadores visitantes estrangeiros;

 Promover  a  internacionalização  da  produção  científica,  dando  suporte  à

publicação em organismos estrangeiros;

 Promover a internacionalização dos laboratórios de pesquisa científica;

 Incentivar a pós-graduação sanduíche;

 Regulamentar a graduação com estágio no exterior;

 Divulgar a instituição no exterior com envio de informação material e virtual às

diversas  Instituições  e  empresas  estrangeiras  com  participação  nas  feiras

internacionais;

 Capacitar  gestores  para  o  alinhamento  da  internacionalização  com  as  Pró

Reitorias (Ensino, Extensão, Pesquisa, Inovação e Gestão), Diretorias Gerais dos

campi e Diretorias Sistêmicas;

 Realizar capacitação de servidores para atuarem como Orientador Educacional

de Internacionalização;

 Formar equipes para aplicação de certificações internacionais (TOEFL, TOEIC,

SIELE, dentre outras) aos servidores e estudantes;

 Buscar  junto  às  instituições  internacionais  parceiras  oportunidades  de

intercâmbio,  estágios  e  formação  em  nível  de  mestrado  e  doutorado  aos

servidores;

 Ampliar programas de imersão de servidores e estudantes de cursos técnicos,

de graduação e de pós-graduação com o lançamento de editais;

 Criar  o programa de intercâmbio de residências receptivas para estudantes,

docentes e pesquisadores estrangeiros que venham a estudar, ou desenvolver

projetos nos campi do IFPB; com a contrapartida de intercâmbio de servidores

estudantes nas instituições parceiras internacionais;

 Mapear  as  pesquisas  e  publicações  dos  servidores  do  IFPB  desenvolvidas

internacionalmente;
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 Realizar cursos de capacitação para gestores e servidores (internacionalização

em casa, como curso preparatório para exames internacionais (TOEIC – TOEFL),

exames de proficiência (inglês, espanhol e/ou francês);

 Incentivar  o  acolhimento  e  integração  de  estrangeiro  (estudante,  servidor,

pesquisador, gestor e refugiado);

 Traduzir  o  site  oficial  do  IFPB  e  dos  campi para torná-los  acessíveis  a

pesquisadores  e  estudantes  estrangeiros  que  buscam  parcerias,  estágios  e

intercâmbios;

 Viabilizar  a  participação  do  IFPB  em  competições,  desafios  e  olimpíadas

internacionais voltadas à educação profissional  e tecnológica, como a World

Skills e a Olimpíada das Profissões do Futuro, realizada pelos BRICS;

 Dar  continuidade  e  suporte  à  participação  e  às  ações  do  Fórum  de

Internacionalização da Rede (FORINTER);

Desenvolvimento de Pessoas

 Fortalecer a Comissão Interna de Servidores (CIS) e a Comissão Permanente do

Pessoal Docente (CPPD);

 Ampliar  a  política  de  capacitação  dos  servidores  técnicos,  com a  oferta  de
cursos  MINTER  e  DINTER  junto  a  Universidades  Públicas,  buscando  um
processo contínuo de desenvolvimento humano e social;

 Criar  um  programa  de  valorização  dos  agentes  terceirizados  nos  campi e
reitoria, disponibilizando, em parceria PRE/PROEXC, cursos Formação Inicial e
Continuada  –  FIC,  dando  qualificação  e  aprimorando  suas  atividades  de
trabalho dentro do Instituto;

 Desenvolver  programa  de  apoio  psicoemocional  para  tratar  dos  efeitos  da
pandemia no âmbito da Reitoria e campi;

 Viabilizar  a  criação  de  programas  de  formação  continuada  (especialização,
mestrado e  doutorado)  em nível  institucional,  com a  participação de vários
campi do IFPB por meio de um formato de oferta em Rede;
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 Ampliar espaços de contato com a Departamento de Gestão de Pessoas (DGEP)
para um contato mais pessoal com os servidores;

 Aumentar a ofertas de cursos de capacitação para a comunidade do IFPB;

 Ampliar  a  oportunidade  de  participação  em  cursos  de  qualificação  para  os
servidores do IFPB;

 Aumentar e fortalecer as ações de promoção à saúde e qualidade de vida no
trabalho, visando o bem-estar e saúde do servidor;

 Implementar a gestão de riscos no DGEP;

 Incentivar a criação do Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor
no IFPB (SIASS/IFPB);

 Incentivar a criação de Setor de Saúde, vinculado à Reitoria, com sala específica
para  realização  de  atendimento  multidisciplinar  com  psicólogo,  médico,
assistente social, enfermeiro e assistente em administração;

 Implantar a Comissão Interna de Saúde do Servidor Público (CISSP);

 Fortalecer  o Programa DGEP Orienta,  que visa o desenvolvimento de ações
para minimização de dúvidas e orientação das equipes de Gestão de pessoas e
dos demais servidores;

 Fortalecer os canais de comunicação da DGEP com a comunidade;

 Fortalecer políticas de promoção a qualidade de vida do servidor;

 Instituir  o  tele  trabalho/trabalho  Remoto  no  IFPB  nos  termos  da  legislação
vigente;

Administração e Finanças

 Ampliação e renovação da frota de veículos;

 Unificação, a partir do primeiro ano de gestão, da estrutura organizacional da

Reitoria em um único prédio, considerando a construção do novo edifício sede

na atual gestão;
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 Modernização e ampliação dos equipamentos  de informática;

 Captação  de  recursos  extra  orçamentários  visando  à  construção  de  obras

estruturantes nas unidades do IFPB;

 Ampliação dos serviços de Almoxarifado Virtual;

 Aperfeiçoamento  e  expansão  da  central  de  compras  do  IFPB,  a  partir  de

discussões com os agentes públicos envolvidos;

 Apoio e ampliação dos processos de transparência na execução orçamentária e

financeira;

 Fortalecimento,  ampliação  e  consolidação  dos  processos  de  contratação  de

Fundação de Apoio,  a  partir das  experiências  adquiridas na atual  gestão do

IFPB;

 Ampliação da padronização de processos administrativos visando à eficiência

da administração.

 Ampliação  e  aperfeiçoamento do modelo  de relacionamento e  interlocução

com os campi do IFPB;

 Preservação do bem patrimonial  histórico do atual  prédio da Reitoria  (Casa

Rosada) com fins futuros (museu, memorial, acervo, salão de eventos, etc)

 Melhorar  a  infraestrutura  de  tecnologia  de  informação  de  forma integrada

ampliando a base de dados em sistema de nuvem;

 Manter plena execução orçamentária do IFPB;

 Realizar  um processo unificado de desfazimento de bens permanentes para

atender a Reitoria e demais campi do IFPB;

 Concluir a migração do SIADS em pelo menos 50% das UASG do IFPB em 2022;

 Elaborar  o  processo de Almoxarifado Virtual  de materiais  de consumo para

copa,  cozinha  e  limpeza  para  evitar  problemas  de  reabastecimento  dos

estoques;
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 Elaborar  o  processo de Almoxarifado Virtual  de materiais  de consumo para

manutenção predial e de aparelhos de ar condicionados para evitar problemas

de reabastecimento dos estoques;

 Criar um fundo de apoio à internacionalização;

 Fortalecer a parceria junto aos Campi Avançados e Pró-Reitorias no sentido de

viabilizar a consolidação de dados nos sistemas SIAFI. 
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Agradecimento e apresentação da 

Candidata Mary Roberta

Prezada comunidade acadêmica,

Agradeço  o  tempo dispensado  na  leitura  desta  proposta  de  gestão,  bem como  as
contribuições, sugestões e anseios que recebi durante a construção dela.

Vivenciamos atualmente o maior processo de consulta para escolha dos dirigentes do
Instituto. Ne  sse pleito, teremos a seleção de dezesseis Diretores ou Diretoras Gerais e  
mais para o cargo máximo ao qual me candidato no intuito de ser Reitora. Esse é um
importante momento para o fortalecimento da democracia em nossa instituição. Estar
na missão na Pró-Reitoria de Ensino do IFPB em um momento complexo do nosso país
é, e foi,  um desafio, mas conseguimos avançar juntos, mesmo diante dos inúmeros
obstáculos. 

Sou  Mary  Roberta,  tenho  54  anos,  filha  de  Severino  (Em memória)  e  Célia  (Em
memória), mulher fantástica, que como professora, sozinha, cuidou de mim e de meus
dois irmãos, Glauciana e Leonardo, sempre trabalhando muito para que pudéssemos
estudar  e  nada  foi  fácil.  Tenho  gratidão  por  tudo  que  minha  mãe  fez:  pelos  seus
ensinamentos, mansidão, experiência e fortaleza de mulher. Sou casada com Ramiro
Manoel e temos três filhos: Matheus, Rafael e Ramiro. Nasci na cidade de Patos, a
Morada do Sol no sertão da Paraíba, de onde imigramos na grande seca de 1979/1983,
para a capital.

Em João Pessoa tive oportunidade de realizar o sonho de fazer o curso técnico em
mecânica na Escola Técnica Federal da Paraíba (ETFPB), depois parti para a graduação
em Engenharia Mecânica e Mestrado em Engenharia de Produção, Especialização em
Agente  de  Inovação  Tecnológica  na  Universidade  Federal  da  Paraíba  (UFPB)  e,
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posteriormente, fiz o doutorado em Engenharia de Processos na Universidade Federal
de Campina Grande (UFCG).

No período do mestrado me encontrei com a docência, trabalhei na transferência e
difusão  de  tecnologia  na  Universidade  Estadual  de  Tocantins  (UNITINS),  na  cidade
Paraíso do Tocantins/TO, depois fiz o concurso para a Universidade Regional do Cariri,
na  cidade  do  Crato/CE  onde  atuei  como  docente,  implantando  o  bacharelado  em
engenharia  de  produção,  assumindo  paralelamente  a  Diretoria  do  Instituto  de
Tecnologia  do  Cariri  (ITEC),  órgão  de  desenvolvimento  econômico  e  difusor  de
tecnologia dessa importante instituição.

Em 1994,  retornei  à  minha  casa,  agora  Centro  Federal  de  Educação  Profissional  e
Tecnológica  (CEFET-PB),  ingressei  como  Professora  Substituta  e,  posteriormente,
efetivada  como  concursada  em  1995.  Meu  ingresso  se  deu  na  Coordenação  de
Mecânica, no mesmo espaço onde me diplomei técnica e vivenciei, como estudante,
ricas incursões em meio aos professores  e colegas estudantes que me levaram aos
admiráveis mundos:  da mecânica (encantei-me com aqueles enormes laboratórios e
pelo movimento das máquinas);  da ciência (participava da Organização Amigos da
Ciência (OAC), em que organizávamos palestras e encontros de estudantes para tratar
de  assuntos  científicos  acompanhados  dos  docentes,  como  o  professor  de  química
Marcos, que nos mostrou o mundo das energias alternativas, sobretudo a solar, e o
professor  de  matemática  Levino,  que  nos  apresentou  curiosidades  matemáticas
associadas  às  pirâmides);  dos  esportes (inseri-me no basquete  e  na natação)  e  da

participação no movimento estudantil no Centro Cívico Coriolano de Medeiros.

Em 2008, no nascimento dos Institutos Federais, conclui o doutorado e  passei a me
envolver ativamente na implantação da Unidade Descentralizada de Ensino do CEFET-
PB em Campina Grande/PB,  fazendo parte dessa história. Sempre tive a certeza da
escolha de vida pela educação como instrumento desenvolvimento humano e como a
ferramenta mais poderosa de transformação social.

Estou na instituição há quase 28 anos e dedico o melhor de mim. Já exerci nesse tempo,
além  da  docência,  as  funções  de:  Coordenadora  de  Curso,  Diretora  de

Desenvolvimento  do  Ensino,  Diretora  Geral  Substituta,  Pró-Reitora  de  Ensino e
Reitora Substituta, tendo também a honra de ser Conselheira Instaladora do Conselho
Diretor do Campus Campina Grande do IFPB, assim como Conselheira Instaladora do
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), e eleita presidente nas gestões 2015-
2017,  2017-2019,  2019-2021  e  2021-2023.  Sou  conselheira  no  Conselho  Superior,
CONSUPER 2021-2023 e, desde 2014, Conselheira no Conselho Curador da Fundação
FUNETEC.
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Como experiência  regional  e  nacional,  fui  eleita Coordenadora  Regional do Fórum
Nacional de Pró-Reitores de Graduação da Região Nordeste (FORGRAD NORDESTE -
Gestão  2016-2017)  e  eleita  Presidente  do  Fórum  Nacional de  Pró-Reitores  de
Graduação (FORGRAD NACIONAL - Gestão 2017-2018).

Além  de  minha  formação  acadêmica  já  citada,  em  2012,  quando  era  Diretora  de
Desenvolvimento  de  Ensino  do  Campus  Campina  Grande,  incentivada  pelo  Diretor
Geral, o amigo e professor Cícero Nicácio, fiz o Curso IGLU Brasil 2012 para Dirigentes

Universitários  ofertado  pelo  Instituto  de  Pesquisas  e  Estudos  em  Administração

Universitária – INPEAU, Organização Universitária Interamericana - OUI e Instituto

de Gestão e Liderança Universitária, com viagem para Montreal e Québec, no Canadá,
para  cumprir  o  Programa  de  Estágio  Internacional,  ministrado  nas  instituições
canadenses: Universidade de Montreal (UDEM), Universidade de Quebéc em Montreal
(UQAM), Escola de Tecnologia Superior (ÉTS) e a Universidade de Laval (Ulaval).

As experiências acadêmicas e profissionais, nacional e internacionais, além da gestão
do ensino no referido campus, me credenciaram a assumir a função de Pró-Reitora de

Ensino, quando convidada pelo Reitor Cicero Nicácio. Aceitei o cargo com  alegria e
motivação e com uma frase na mente, que já carregava comigo desde o dia em que li
nas paredes do Ministério da Educação, em 2010:  “antes de cada decisão pense no

estudante”.

Assumi essa responsabilidade com compromisso e incentivo do Reitor Nicácio. Sob sua
liderança,  pró-reitores,  diretores  sistêmicos,  diretores  gerais,  diretores  de
desenvolvimento de ensino, diretores de administração e finanças, coordenadores de
curso,  lideranças  estudantis,  lideranças  sindicais,  demais  gestores,  servidores  e
estudantes estão em processos dialógicos, enfrentando desafios internos e externos;
conjunturais e processuais, que contribuem para os avanços institucionais que todos
vislumbramos nos resultados e a participação democrática (estatuinte, regimentuinte,
implantação  do  CEPE,  implantação  da  nova  composição  do  CONSUPER  etc.),  no
planejamento  (PLANEDE  e  PDI),  nos  indicadores  acadêmicos  (avaliações  de  cursos,
Recredenciamento Institucional com Conceito 4, Recredenciamento EaD – Conceito 5),
no incremento do número de cursos e de matrículas em todos os níveis, infraestrutura
ampliada  e  requalificada  (88  obras,  ampliação  do  quadro  de  servidores  técnicos
administrativos  e  docentes,  qualificação  e  capacitação  de  servidores,  informação  e
comunicação  (novo  site  institucional,  portal  do  estudante,  SuapEdu,  processo
eletrônico, portal da transparência, dentre outros).

Sinto-me  totalmente  inserida  nesses  processos,  venho  diuturnamente  participando
desse grande  projeto chamado IFPB e queremos  Esperançar por um IFPB cada vez

melhor.  Esperançar  no  sentido  das  palavras  do  Mestre  Paulo  Freire  “É  preciso  ter
esperança,  mas  ter  esperança  do  verbo  esperançar;  porque  tem  gente  que  tem
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esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera.
Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é
não desistir! Esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com outros para fazer
de outro modo… ‘’

Convidamos  você,  amigo  servidor  e  estudante,  a  juntar-se  a  nós,  candidatas  e
candidatos reunidos nesse pleito eleitoral com o slogan Esperançar por um IFPB cada

vez melhor! para a buscarmos juntos a plenitude de sua realização. Contamos com
você e seu voto!

Mary Roberta

Candidata a Reitora
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Memorial de Realizações nas Gestões 

do Professor Cicero Nicácio do 

Nascimento Lopes, de agosto de 2014-

2018 / 2018-2022

Realizando uma historização do processo eleitoral de 2014, talvez figure como 

um dos mais intensos já observados na história política da nossa instituição. 

Intensidade produzida pela ruptura com um modelo administrativo incompatível com 

a expansão da rede e alheio à nova realidade do Instituto Federal da Paraíba. Nesse 

sentido, o primeiro desafio da nova gestão eleita, liderada pelo Professor Cicero 

Nicácio, foi a conjugação de forças que nos possibilitasse superar as fissuras 

ocasionadas no período eleitoral.

Teve-se, portanto, a clareza da necessidade de compor uma equipe 

diversificada e capaz de pôr em prática o plano de gestão que havia sido apresentado à

comunidade. Foram muitas contribuições de homens e mulheres nas duas gestões do 

Professor Cicero Nicácio, de 2014-2018 e de 2018-2022.

Na sequência dos fatos, foi dedicado planejar e a articular em rede, para fazer 

uma diagnose institucional capaz de subsidiar ações e qualificar canais permanentes 

de comunicação entre Gestão e Comunidade. Nesse momento,

Foi apresentado o Projeto de Reitoria Itinerante. A ideia, em síntese, buscava 

mobilizar os diversos segmentos e aproximar a Reitoria, territorialmente, dos 

contextos de inserção das 21 (vinte e uma) unidades que compõem o IFPB.

Já naquele momento pode-se ouvir os primeiros sinais da crise econômica e 

política na qual o Brasil iria submergir. O desafio seria tocar a expansão e a 

interiorização num contexto radicalmente adverso, em meio a uma crise de 

proporções imensuráveis e sem precedentes na história da instituição.
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Em que pese a violência das tempestades: avançar foi preciso. Logo após o primeiro 

ciclo da reitoria itinerante, pode-se identificar um amplo conjunto de demandas e de 

situações que posteriormente viriam ampliar o rol de obrigações.

Em destaque:

1) Executar uma política de transparência pública no trato dos processos de gestão em 

geral, haja vista a inexistência desse item;

2) Corrigir problemas gerados por uma crise identitária, com reflexos na baixa adesão 

aos processos seletivos, desmotivação dos servidores, confusão visual na identificação 

da nossa marca, travamento na aprovação de novos cursos, desconsideração aos 

nossos valores e símbolos históricos, falta de um Plano Estratégico etc.;

3) Ampliar os quadros de pessoal para atender as demandas de natureza 

administrativa e acadêmica (nomeação de professores e técnicos, além de 

terceirizados, tradutores e intérpretes de libras etc);

4) Investir em capacitação e qualificação de servidores para melhorar os indicadores 

de Ensino, até então considerados sofríveis;

5) Investir na melhoria da Política de assistência estudantil, muito carente da expansão

de recursos (bolsas, restaurantes, extensão, cultura, esportes, fardamento, transporte 

etc), de modo a resgatar a estima dos estudantes;

6) Melhorar a infraestrutura (laboratórios, salas de aula, restaurantes estudantis, 

equipamentos esportivos etc);

7) Finalizar as obras em andamento, algumas até paralisadas totalmente e outras em 

fase de execução muito lenta;

8) Suprir o sentimento de abandono e esquecimento da Reitoria em relação aos campi 

do interior, que se sentiam totalmente órfãos do apoio e da assistência presencial do 

Reitor e sua equipe;

9) Investir numa Política editorial mais produtiva e acessível a todos(as), promovendo a

implantação dos Sistemas informatizados Portal de Periódicos e da Editora IFPB;

10) Implantar o RSC e a Titularidade, que não haviam sido concedidos aos professores 

por falta de meras providências legais e regulamentadoras, por parte do CONSUPER. 

Embora já garantidos em lei, tais direitos não eram nem ao menos objeto de discussão;
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11) Criar canais de informações sobre o macrocenário da política educacional do MEC 

e do contexto nacional em geral (alheamento e desinformação das comunidades), 

sanando a desinformação institucional;

12) Desmitificar a figura do Reitor, de modo a humaniza-la e aproximá-la da 

comunidade e ainda estreitar a relação da Reitoria com os campi, que se mostravam 

distantes e dissonantes nas providências e nos planos de ação;

13) Valorizar os campi do interior, mediante visitas constantes do Reitor e de suas 

equipes, promovendo um programa de visitação contínua e de uma prática de 

consulta democrática sobre seus problemas sistêmicos;

14) Corrigir a morosidade no processo de liberação dos diplomas dos alunos 

concluintes etc.

Esses pontos representam tão somente a síntese de um amplo repertório de 

demandas reprimidas, como qual a nova gestão se deparou no segundo semestre de 

2014. Daí em diante, foi possível a nova gestão redimensionar e executar seu plano de 

ações estratégicas, cujos principais destaques rememora-se a seguir:

2014 (setembro a dezembro)

 Implantação de um novo modelo de governança, a começar pela 

descentralização administrativa com a emissão da portaria que conferiu plena 

autonomia aos Diretores Gerais dos campi quanto à livre escolha de suas 

equipes de gestão, sem interferência da Reitoria;

 Implantação do Programa Reitoria Itinerante, com início de suas atividades logo

no mês de outubro de 2014, realizando as primeiras visitas aos campi mais 

distantes da Capital, localizados no Alto Sertão da Paraíba, com o intuito de 

criar uma cultura de gestão participativa, baseada no diálogo e na gestão 

colaborativa;

 Destravamento dos processos de análise para concessão do Reconhecimento 

de Saberes e Competências (RSC), que se encontravam paralisados à espera de 
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uma decisão do CONSUPER desde 2013, culminando em mais de 500 

beneficiados até dezembro de 2014 e mais outros 300 ao longo do período 

2015-2017;

 Início de atendimento aos processos estocados para concessão do direito à 

Titularidade, culminando em mais de 100 concessões ao longo dos últimos três 

últimos anos;

 Implantação da cultura da transparência na destinação dos recursos públicos, 

mediante a publicização dos gastos com passagens e diárias, mediante canais 

institucionais de comunicação, como comunicados mensais para todos os 

servidores com dados e informações;

 Designação das comissões encarregadas para reformular o Estatuto, através de 

um processo democrático e participativo denominado ESTATUINTE;

 Retomada das publicações do IFPB JORNAL e ampliação no número de 

publicação da Revista Principia;

 Reestruturação administrativa e acadêmica, para viabilizar um organograma 

mais funcional e flexível na execução do novo modelo de gestão;

 Início do processo de implantação e aperfeiçoamento do Sistema Unificado de 

Administração Pública (SUAP) pela DTI;

 Partida para o processo de revisão e atualização do Plano de Desenvolvimento 

Institucional – PDI 2015-2019;

 Constituição da Comissão de Eficiência Energética;

 Constituição da Comissão de Viabilização do Planejamento Estratégico 

Institucional – PLANEDE;

2015

 Recomposição da Comissão de Ética do IFPB, até então desativada;
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 Regulamentação do ordenamento normativo institucional, no âmbito de 

competência de todas as Pró-Reitorias, contemplando todas as suas áreas 

temáticas. A Instituição, perigosamente, estava desprovida de marcos 

regulatórios essenciais de regramentos e seus processos gerenciais;

 Ampliação do quadro de servidores docentes e técnicos administrativos, com a 

conquista de 240 códigos de vagas, logo no início da nossa gestão a partir de 

audiência com o então Ministro da Educação, Cid Gomes, visando à 

contratação imediata de professores e técnico-administrativos, para suprir o 

grande número de lacunas existentes no quadro efetivo de servidores;

 Implantação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE);

 Recomposição da Comissão Própria de Avaliação do IFPB, inclusive criando-se 

novo Regimento;

 Conclusão e inauguração do Bloco de Agroecologia, do campus de Sousa;

 Aprovação da Política Ambiental do Instituto Federal da Paraíba, consoante 

Resolução 132/2015CONSUPER/IFPB, com estímulo a iniciativas de 

empoderamento e fortalecimento de bases acadêmicas e administrativas para 

possibilitar a concretização da agenda ambiental no futuro;

 Implantação do Planejamento Democrático, com o acompanhamento da 

execução do programa e monitoramento das ações institucionais através de 

reuniões sistêmicas e do Programa Reitoria Itinerante, como fórum inovador de

diálogo e de gestão institucional, em sua transversalidade;

 Atualização do Estatuto do IFPB, com participação da comunidade, resultando 

num novo marco para o IFPB, tendo em vista que o CONSUPER, só para citar 

uma das mudanças inovadoras que foram feitas, passou a ter uma composição 

mais heterogênea e representativa de todos os setores, sem a predominância 

que tinha anteriormente de representantes do corpo dirigente;

 Realização e participação em eventos de reconhecido relevo para as áreas de 

Ensino, Pesquisa e Extensão, a exemplo do I Encontro Internacional de 

Educação Profissional, sediado pelo Campus do IFPB em João Pessoa, bem 

como a participação de pesquisadores, extensionistas, alunos e servidores no 

CONNEPI 2015 e no III Fórum Mundial de Educação Profissional;
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 I Simpósio de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do IFPB – I SIMPIF – Evento 

sistêmico do IFPB, no qual a comunidade de pesquisadores (estudantes e 

servidores) do IFPB apresenta os resultados de seus projetos/ações de 

Pesquisa, Inovação e de Pós-Graduação.

 Realização da I Competição de Robótica do IFPB;

 Implantação de sistemas informatizados que permitiram a publicização da 

produção técnico-científica do IFPB (através do Portal de Periódicos 

http://periodicos.ifpb.edu.br) e do Repositório Digital 

(http://repositorio.ifpb.edu.br);

 Elaboração do Plano de Trabalho do Planejamento Estratégico Decenal do IFPB,

passados cerca de 20 anos da última experiência de planejamento estratégico 

(feito em 1996), retomando a visão de futuro e desenvolvendo ações efetivas 

voltadas para longo médio e longo prazos;

 Desenvolvimento de novos sistemas de informação, com rotinas integradas ao 

sistema SUAP como plataforma ERP (Enterprise ResourcePlanning);

 Revisão e ampliação de Projetos Pedagógicos de vários cursos, como também 

regulamentação de vários Projetos de Cursos que há anos não eram aprovados,

funcionando com autorização precária da Reitoria, sem qualquer apreciação e 

aprovação nos órgãos colegiados;

 Reestruturação na prestação do Serviço de Atendimento ao Cidadão –e-SIC;

 Elaboração do instrumento de regulamentação das atividades de Pesquisa, 

Inovação e Pós-Graduação do IFPB;

 Implantação do sistema de consulta pública de acompanhamento dos gastos 

com diárias e passagens, voltado para a transparência de gestão institucional e 

de uso adequado e austero dos recursos públicos (http://sadp.ifpb.edu.br);

 Realização da solenidade comemorativa por ocasião dos 106 anos da Educação 

profissional no Brasil e no Estado da Paraíba, restabelecendo desta maneira 

uma antiga prática saudável de valorizar e memória e a história da nossa 

identidade institucional;
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 Criação de Grupos de trabalho, com destaque para: Comissão de 

Acessibilidade, Comissão de Central de Compras, Comissão de Eficiência 

Energética, que ensejaram a elaboração de normativos e a tomada de medidas 

para a modernização da gestão e aplicação eficiente dos gastos públicos no 

âmbito do IFPB;

 Criação da Diretoria-Geral de Comunicação e Marketing (DGCOM) que 

possibilitou uma atuação sistêmica, e em maior escala, dos produtos e serviços 

comunicacionais oferecidos à comunidade interna e externa;

 Nomeação e posse de novos servidores concursados para cargos efetivos: 182 

docentes e 95 técnicos administrativos, totalizando 277 novos ingressantes nos 

quadros do Instituto;

 Regularização do fluxo de expedição de diplomas atrasados pelo DACDD.

2016

 Conclusão do Planejamento Estratégico Decenal do IFPB, trazendo à luz a 

importância do PLANEDE após 20 anos da última experiência Institucional, 

realizada em 1996, frise-se, após 20 anos, quando ainda éramos Escola Técnica;

 Implantação do Sistema de Mensuração do Desempenho Institucional baseado 

em BSC (Balanced Scorecard) e de Gestão do Planejamento Estratégico Decenal

(PLANEDE 2025) do IFPB, concomitantemente à elaboração do estudo 

organizacional alusivo ao planejamento do decênio, com acesso em: 

www.planejamento.ifpb.edu.br/;

 Lançamento do novo Portal Institucional do IFPB, contemplando uma série de 

inovações, em que foi apresentada toda a potencialidade do Instituto Federal 

da Paraíba;

 Lançamento do Portal da Transparência Pública do IFPB, 

(www.ifpb.edu.br/transparencia), exclusivo na rede federal, que publica, quase 

em tempo real, toda a movimentação financeira e orçamentária da Instituição. 
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Essa ferramenta é considerada pelos órgãos de controle um instrumento 

notável de cidadania que torna de domínio público os impostos recolhidos pela 

população;

 Ato contínuo, criação do ambiente de consulta pública disponível em 

www.ifpb.edu.br/transparencia. Fomos reconhecidos nacionalmente como 

Instituição de Excelência na Transparência Pública, em processo de seleção e 

premiação feito pelo Congresso Nacional em2016;

 Lançamento do Portal do Estudante, com todas as informações relacionadas 

aos cursos e processos seletivos de ingresso no Instituto. O novo portal do IFPB,

lançado para a comunidade no mês de julho de 2016, recebeu mais 300 mil 

acessos somente no primeiro mês de uso, tendo ultrapassado nos últimos dois 

anos o número de 14 milhões de acessos;

 Publicização da execução orçamentária do IFPB (Reitoria em conjunto com 

todos os campi) permitindo ao público em geral fazer consulta em tempo real, 

por meio do Portal da Transparência do IFPB;

 Implantação do Mapa de Atividades Docentes para o planejamento das ações 

de Ensino, Pesquisa e Extensão, já disponível para consulta pública no Portal da 

Transparência do IFPB;

 Revisão participativa e democrática do Regimento Geral do IFPB, 

parametrizado pelo Novo Estatuto Geral;

 Criação da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE), única na Rede Federal, 

com o intuito de se buscar a melhoria e a valorização da política de assuntos 

estudantis e dos programas sociais na Instituição;

 Consolidação do novo sistema acadêmico do IFPB integrado ao SUAPHEdu com 

o cadastro dos PPCs de todos os campi do IFPB e transição de substituição do 

Sistema Q-Acadêmico, em uso desde o início dos anos 2000;

 Realização do Festival de Intérpretes da Música Pop – FEST’IN do IFPB, no mês 

de dezembro, na cidade de Monteiro, sendo esta uma das principais ações de 

natureza artístico-cultural, com a participação da comunidade acadêmica;
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 Construção de 04 (quatro) restaurantes estudantis, atendendo reivindicações 

dos campi de Princesa Isabel, Monteiro, Picuí e Patos, em audiências públicas 

realizadas durante o Programa Reitoria Itinerantes;

 Construção de uma cantina escolar no campus de Patos;

 Fortalecimento da política de Extensão institucional, por meio da formação dos 

Núcleos de Extensão, criando espaços relacionais para a caracterização de 

demandas sociais;

 Consolidação da Câmara de extensão e cultura como um fórum de discussão 

que se reúne nos campi com o objetivo de consolidar um espaço para dar 

visibilidade às demandas sociais;

 Fortalecimento da Rede Rizoma, a partir dos Editais 06/2016 e 15/2016 da 

PROEXC, sendo instituídos mais dezessete (17) Núcleos de Extensão agregados 

à Rede;

 Aprimoramento das ações de Extensão no IFPB, com a introdução do edital de 

fluxo contínuo, por meio do qual a comunidade acadêmica passou a registrar as

atividades referentes a programas, projetos, cursos, eventos de extensão e 

prestação de serviços, correspondentes ao exercício de 2016 diretamente no 

sistema SUAP;

 Execução de um Programa de fortalecimento de registros acadêmicos através 

de ações tais como: 1) a criação de um projeto editorial a “Revista Rede 

Rizoma: Ação, Reflexão” com o lançamento e edição do número 01 em 

http://periodicos.ifpb.edu.br/index.php/rederizoma com a apresentação de 08 

artigos que promovem a interface da linguagem “factual” (jornalística) e a 

pedagógica (com reflexões sobre a produção do conhecimento gerado na ação 

de extensão); 2) a publicação do primeiro livro sobre a Rede Rizoma que 

apresentou seus princípios teóricos, metodológicos e epistemológicos da 

Política de Extensão em Rede (Rede Rizoma: movimento de extensão no IFPB); 

3) a publicação de um livro de relatos de experiências com os grupos 

extensionistas composto de 13capítulos (Extensão: Conexão e diálogo) e; 4) a 

publicação de 04 (quatro) volumes da Revista Práxis: saberes da extensão com 

a publicação em http://periodicos.ifpb.edu.br/index.

 Implantação da política de fomento para a realização de eventos de Extensão;
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 Introdução das Unidades Gestoras nos campi em fase de implantação: Santa 

Rita, Itabaiana, Esperança, Itaporanga e Catolé do Rocha, os quais passaram a 

ser dotados de autonomia orçamentária;

 Implantação de 06 (seis) cursos técnicos no Campus Avançado Cabedelo 

Centro, que, até então, não dispunha de nenhum curso dessa natureza.

 Fortalecimento da cooperação de trabalho entre o IFPB e a Marinha do Brasil 

através dos Cursos do Ensino Profissional Marítimo e ampliação das atividades 

do Campus para o território da Mata Norte com atividades de Ensino, Pesquisa 

e Extensão pautadas na Educação Popular.

 Realização dos Primeiros Jogos Intercampi IFPB: Primeira edição da competição

aconteceu nos meses de julho e agosto de 2016, nos campi João Pessoa, 

Monteiro, Sousa e Campina Grande, envolvendo 15 campi, 1.000 atletas, 11 

modalidades, mais de 60 partidas e mais de 10.000Espectadores;

 Implantação de 02 (dois) novos cursos superiores na modalidade de ensino 

superior: Licenciatura em Ciências Biológicas, no Campus Cabedelo; e 

Engenharia da Computação, em Campina Grande.

 Implantação de 18 (dezoito) novos cursos técnicos nos mais diversos campi;

 Realização do Novo PSCT, com inclusão social, economia de recursos públicos, 

celeridade e eficiência. Apenas para ilustrar, na edição anterior do PSCT foram 

feitas 11.916 inscrições e, a partir do novo modelo, foram registrados 23.050 

inscritos, um aumento de 93.4% na população alcançada pelo IFPB;

 Implantação de dois Programas de Pós-graduação lato sensu: Higiene 

Ocupacional, no Campus Patos (Edital nº 31/2015, com início no ano letivo 

2016), Gestão dos Recursos Ambientais do Semiárido, no Campus Picuí (Edital 

nº 29/2015, com início no ano letivo 2016);

 Edição e publicação, através de seleção em Edital - PRPIPG, de dois periódicos 

acadêmicos que foram produzidas, a partir de iniciativas dos campi de Patos e 

de Guarabira;

 Na área da Inovação, o campo mais novo de atuação da PRPIPG, foram 

registradas 12 (doze) patentes de inovação e 05 (cinco) softwares. Foram 

realizada ainda a II Competição de Robótica do IFPB.
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 Lançamento de Edital específico para Inovação Tecnológica, Educacional e 

Social, com recursos da Setec/MEC, fomentando 24 Projetos em diversos campi

e na reitoria;

 Ampliação do quantitativo de Livros publicados pela Editora IFPB e três edições 

(números 29, 30 e 31) da Revista Principia, cada uma com 12 artigos. Publicou-

se ainda em 2016 uma edição especial (número 32) com 08 artigos. Ressalta-se 

que todo o processo de submissão e avaliação dos livros efetiva-se por meio de 

sistema online desenvolvido em 2016 – o Portal da Editora do IFPB;

 Revisão dos Regulamentos Lato Sensu (187/2013) e Stricto Sensu (064/2012), 

iniciativas saneadoras de normatização conduzidas pela Pró-Reitoria de 

Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação;

 Elaboração do instrumento de regulamentação dos processos internos e de 

reestruturação das normas relacionadas à Capacitação e Qualificação dos 

servidores do IFPB;

 Elaboração e Publicação do documento de fluxo para a construção de Editais 

direcionados a Cursos de Pós-graduação no IFPB da PRPIPG;

 Elaboração de NOTA TÉCNICA para emissão de certificados Lato Sensu no IFPB, 

no âmbito da PRPIPG;

 Elaboração de Minuta sobre a Política de Ações Afirmativas junto aos 

Programas de Pós-Graduação nos níveis de Mestrado, Mestrado Profissional e 

Doutorado, conforme estabelecido pela Portaria Normativa Nº 13/2016 MEC;

 Desenvolvimento e implantação de mais de 15 sistemas de informação, com 

destaque para SUAP Edu, Sistema de Execução Orçamentária, Sistema de 

Remoção Interna, Sistema Central de Serviço do SUAP e o Sistema de 

Mensuração de Desempenho e Gestão do Planejamento Estratégico do IFPB;

 Desenvolvimento da Política de Capacitação: Inovação na oferta de Cursos de 

Capacitação para servidores, através de parcerias com os campi, com a 

Procuradoria Federal e com a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP);

 Instituição dos Editais de remoção, realizados através do Sistema SUAP, 

resultando em processos mais simples, céleres e transparentes;
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 Sequenciamento da política de internacionalização, em que pese a crise e o 

contingenciamento de recursos, contemplando a mobilidade de docentes e 

discentes em instituições de excelência acadêmica a partir das políticas do 

Governo Federal, 15 alunos foram contemplados pelo Programa Ciência Sem 

Fronteiras para Holanda, Irlanda, Estados Unidos, Canadá, Itália e Hungria, em 

2015/2016;

 Conquista de três concessões de Rádio FM Educativa (Campina Grande FM 

98,9, Guarabira FM 107,1 e Cajazeiras FM 106,3), com instalações estimadas 

para até o final de 2019. Iniciativa marcante e inovadora no âmbito das 

instituições públicas de ensino superior da Paraíba;

 Inauguração das instalações de uma Central de Áudio na Reitoria para 

transmissão experimental de uma WEBRADIO, que em breve estará 

funcionando como cabeça de rede para transmissão de conteúdos 

especializados para atender as futuras emissoras de rádios educativas do IFPB;

 Contratação de 69 profissionais intérpretes de libras, sendo 25 do quadro 

efetivo e 44 terceirizados, para atender as demandas de vários campi no que 

toca às necessidades específicas da comunidade estudantil;

 Celeridade no andamento de obras de melhoria da infraestrutura, em 

atendimento às diversas demandas levantadas nos campi, conforme a seguir: 

Bloco de Mineração em Picuí, Bloco Acadêmico de Patos, Bloco Acadêmico de 

Cabedelo, Novo campus de Guarabira; No Campus de Campina Grande, Bloco 

de Professores, Nova Biblioteca, Restaurante e um moderno ginásio 

poliesportivo. Finalização e inauguração do Bloco Administrativo do campus 

João Pessoa;

 Redefinição de prioridade na área de gestão de pessoas, com a transformação 

em Diretoria-Geral de Gestão de Pessoas, que passou à condição de Diretoria 

sistêmica, referendada pela nova Estatuinte;

 Criação do Programa de orientação e integração de novos servidores, através 

de carga horária obrigatória inicial de ambientação coordenada pela DGEP, 

para minimizar a ansiedade e tensão dos novatos e propiciar as informações 

necessárias para que possam construir uma identidade institucional e 

comecem os trabalhos de maneira motivada e mais produtiva;
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 Participação efetiva do IFPB no Congresso Norte e Nordeste de Pesquisa e 

Inovação - XI CONNEPI, realizado em Maceió (AL), com uma delegação 

composta por 250 integrantes, entre professores, técnico-administrativos e 

estudantes de vários campi do IFPB, perfazendo 233 trabalhos aprovados em 

2016 ante 167 em 2015;

 Realização do I Fórum de Avaliação e Planejamento Institucional - FAPI, tendo 

como público-alvo os gestores estratégicos do IFPB, evento em que houve a 

declaração formal do início da construção do Planejamento Estratégico Decenal

do IFPB (PLANEDE2025);

 Realização do ForGRAD Nordeste 2016 – Fórum de Pró-Reitores de Graduação 

das Instituições de Ensino Superior do Nordeste, em parceria com Instituições 

de Ensino Superior paraibanas, para dialogar sobre o tema: Avaliação da 

Graduação: Retenção e Evasão; 

 Comemoração dos 107 anos de existência da instituição no Estado da Paraíba, 

fortalecendo os vínculos históricos e a identidade institucional;

 Crescimento da oferta de EAD, com a expansão de polos de apoio presencial, 

maior integração de ambiente virtual de aprendizagem com o sistema de 

controle acadêmico e a incorporação dos cursos do e-Tec Idiomas, do 

Mediotec, de Secretaria Escolar e Segurança do Trabalho, de Pós-Graduação 

pela UAB e de capacitação para servidores do IFPB em várias áreas;

2017

 Conquista, através de Chamada Pública Nacional, da implantação definitiva 

para funcionamento do Polo de Inovação e Tecnologia – EMBRAPII no campus 

de João Pessoa;

 Realização da 11ª Reunião de Planejamento e Gestão do Ensino realizado pela 

PRE: Diretores de Desenvolvimento de Ensino de todos os campi do IFPB e 

equipe da PRE participaram de encontro no Campus João Pessoa;
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 Realização da 12º Reunião de Planejamento e Gestão do Ensino: Diretores de 

Desenvolvimento de Ensino de todos os campi do IFPB e equipe da PRE 

participaram de encontro no Campus Areia;

 Sistema Suap Frota é implantado em campi do IFPB: além da Reitoria, os campi 

João Pessoa, Campina Grande, Monteiro, Princesa Isabel, Patos, Picuí e 

Cajazeiras já estão utilizando a ferramenta.

 Realização da 41ª REDITEC, no período de 20 a 23 de novembro de 2017, que 

foi sediada pelo IFPB e aconteceu no Centro de Convenções de João Pessoa, 

evento que se destacou nacionalmente pela inovação revelada por meio do 

grande número de eventos paralelos (II SIMPIF, II SINTIF, II EEAD, Mostra de 

Experiências Exitosas, III Competição de Robótica e a Mostra de Extensão e 

Cultura) bem como pelo significativo número de participantes, registrando-se o

número expressivo de cerca 3.000 (três mil) inscritos. Como fruto da pesquisa 

de satisfação com o evento foi revelado diversos indicadores positivos, sendo 

que na avaliação geral 88% dos participantes chegaram a atribuir notas de 

aprovação entre 8 e 10;

 Atualização da Identidade Visual do IFPB nos documentos institucionais;

 Implementação de projetos das fachadas e sinalizações, levando em conta a 

acessibilidade no prédio sede da Reitoria, contando com a colaboração dos 

profissionais de comunicação e professores do Curso de Design Gráfico do 

campus de Cabedelo;

 Elaboração de vídeos institucionais sobre cursos, campanhas de seleção do 

IFPB, com destaque para o PSCT e o SISU, além dos educativos com foco em 

acessibilidade;

 Integração das mídias para uma comunicação institucional mais eficaz com 

destaque na área de audiovisual, das redes sociais e de impressos;

 Aprimoramento na abordagem de comunicação e marketing nos processos 

seletivos do IFPB por meio de campanhas segmentadas que enaltecem a 

própria comunidade com depoimentos de estudantes (Cases) em som, vídeo e 

impresso;

 Criação do primeiro jingles da marca IFPB com composições que evidenciam a 

importância de gerar o sentimento de pertença na comunidade acadêmica;

49



Plano de Gestão 2022 - 2026

Mary Roberta – Candidata a Reitora

Esperançar por um IFPB cada vez melhor!

 Padronização da Comunicação Oficial entre o IFPB e as organizações parceiras;

 Utilização do jornalismo como ferramenta dos atos públicos com coberturas 

dos eventos e reuniões estratégicas da Instituição;

 Trabalho com forte sinergia da DGCEM com a área de TI na concepção do novo 

portal do IFPB para melhor disposição e acessibilidade das notícias e 

informações para os públicos internos e externos;

 Cobertura ao vivo, pela TV – IFPB, dos principais acontecimentos com destaque

para os Jogos Intercampi, Simpif, Reditec, Reitoria Itinerante e aniversários do 

IFPB;

 Projeção das matérias jornalísticas na mídia (Portais, jornais e TV);

 Realização do II Encontro de Educação a Distância (EEAD);

 Realização do 4º Encontro de Extensão – IV ENEX em Lucena PB;

 Realização do II Encontro de Gestores relacionados a cursos técnicos e 

Licenciaturas;

 Realização do II Encontro de bibliotecários do IFPB: 1º ano do KOHA;

 Realização do II Encontro dos Programas de Formação de Professores do IFPB;

 Realização da Campanha Diversidade com enfoque na luta das pessoas com 

deficiência: em setembro, com diversas ações desenvolvidas pela PRAE nos 

campi do IFPB;

 Apoio da PRAE a 85 alunos de 10 campi do IFPB que participaram do III 

Congresso Estadual dos Grêmios Técnicos no Campus Cajazeiras;

 Avaliações de cursos realizadas pelo Sistema Nacional de Avaliação do Ensino 

Superior (SINAES), no período de 2017, nas quais obtivemos 03 (três) notas 5 

(cinco) e 07 (sete) notas 4 (quatro). Das avaliações citadas o curso superior de 

Licenciatura em Educação Física, Campus Sousa, com a obtenção de nota 05 

(cinco), passa a ser a referência de avaliação na área seguido dos cursos de 

Construção de Edifícios, Campus Campina Grande, e Sistemas de 

Telecomunicações, Campus João Pessoa, consolidando o trabalho que a 

Instituição vem realizando para garantir o compromisso com a nossa missão. 
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Hoje temos 06 (seis) cursos com nota 05 (cinco), 24 (vinte e quatro) cursos com 

nota 04 (quatro) e apenas 03 (três) cursos com nota 03 (três). Faltam ser 

avaliados 05 (cinco) cursos. No geral, temos 84,85% dos cursos avaliados com 

conceito 4-5;

 Implementação da Chamada Interconecta, que apresenta à comunidade 

diretrizes para a apresentação de propostas de pesquisas que visem a 

contribuir significativamente para o desenvolvimento científico, tecnológico e 

de inovação no âmbito do IFPB, do território paraibano e do País em suas 

dimensões social, política e econômica;

 Melhoria significativa na classificação da Revista PRINCIPIA, periódico científico 

e tecnológico interdisciplinar do IFPB, no Sistema Qualis CAPES nas áreas de 

Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo e de 

Ensino, com a obtenção do conceito Qualis B3. Destaque-se que a nova 

classificação recebida é resultado, sobretudo, do processo editorial e da 

qualidade dos artigos apresentados. Ademais, a supracitada revista conta com 

19 áreas classificadas com Qualis e evidencia que o IFPB encontra-se no 

caminho certo, investindo na qualidade do Ensino, da Pesquisa e da Extensão;

 Promoção de lançamento de livros on-line pela Editora do IFPB: Design de 

Interiores: da teoria à prática, e Sociedade e Cultura Sustentável: práticas de 

ensino, cultura e extensão;

 Participação exitosa do IFPB na Chamada Pública do CNPQ para 

manutenção/obtenção de cotas institucionais de bolsas de iniciação científica 

(PIBIC/ PIBICHEM/PIBITI) para o período de 2016 a 2018;

 Regulamentação das atividades voltadas aos Programas de Pesquisa do IFPB, 

por meio da RESOLUÇÃO N° 127HCS, DE 09 DE JUNHO DE 2017;

 Implantação do Mestrado Profissional em rede em Educação Profissional e 

Tecnológica – (PROFEPT) sendo o campus João Pessoa a ponto focal de oferta;

 Aprovação do Mestrado Profissional em rede em Propriedade Intelectual e 

Transferência de Tecnologia para a Inovação – o PROFNIT, sendo o campus 

Campina Grande o ponto focal de oferta;
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 Customização do Módulo de Pesquisa do SUAP, sistema que permite 

acompanhar todas as etapas de desenvolvimento de Projetos de 

Pesquisa/Inovação;

 Continuidade do Programa Institucional de Apoio à Pesquisa, Desenvolvimento 

Tecnológico e Inovação – Edital de Inovação;

 Publicação de 11 (onze) livros - Editora IFPB;

 Ampliação do quantitativo de patentes - 20 (vinte) – e do número de registros 

de softwares no INPI - 05 (cinco);

 Revisão dos Regulamentos Lato Sensu (187/2013) Stricto Sensu (064/2012);

 Oferta de novo curso Lato sensu: Especialização em Gestão Ambiental de 

Municípios (Princesa Isabel);

 Captação de 02 (duas) bolsas de Mestrado para o Curso de Pós-Graduação em 

Engenharia Elétrica por meio de participação do Edital 003/2016 

FAPESQ/CAPES de concessão de cotas de bolsas de Mestrado e doutorado 

acadêmicos (março/2017 a fevereiro/2019);

 Credenciamento do IFPB como nova Instituição Associada ao Programa de Pós-

Graduação em Educação Tecnológica (ProfEPT), em nível de Mestrado 

Profissional;

 Realização do II SIMPIF - Simpósio de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do 

IFPB;

 Realização do 1º Encontro de Gestores de Materiais do IFPB: participaram do 

evento gestores de 10 campi;

 Realização do Fórum de Extensão que amplia articulações com a comunidade: 

evento realizado no Campus Picuí discutiu o papel da  instituição para o 

desenvolvimento social e econômico da região;

 Realização de treinamento para utilização do Sistema de Gestão Estratégica: 

público-alvo foram os diretores gerais, de ensino e de administração dos campi;
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 Realização do Encontro de Relações Internacionais com posse de 

Coordenadores: representantes serão parceiros da Arinter para fomentarem a 

política de internacionalização do IFPB em suas unidades de ensino;

 Criação de novo sistema de matrículas de alunos: coordenadores de Controle 

Acadêmico e equipe da Compec passam por treinamento;

 Criação do Novo Plano Diretor de TI: comitê gestor apresentou as demandas 

prioritárias que serão desenvolvidas ao longo do ano;

 Comemoração dos 108 anos de existência da instituição no Estado da Paraíba, 

mantendo a valorização que vem sendo dada às nossas tradições históricas, 

como parte de um esforço sistêmico para construir a reconfiguração identitária 

do IFPB;

 Oferta de novo curso Lato sensu: Especialização em Matemática (Cajazeiras);

 Criação de mais (02) dois novos periódicos institucionais, através de Edital de 

apoio: a Rebrast – Revista brasileira de saúde e segurança do trabalho e Revista

de Agroecologia no Semiárido;

 Publicação de 08 (oito) Anais de Eventos acadêmicos pela Editora IFPB;

 Elaboração da Instrução Normativa n. 001/2017 conjunta da PRAF e da 

Diretoria de Logística, estabelecendo o limite de gasto mensal com combustível

e manutenção dos veículos oficiais da Reitoria, mais uma medida de 

economicidade para que se possa investir mais ainda nas atividades fins;

 Publicização de Manuais Elaborados pelas Diretorias Sistêmicas da PRAF no 

Portal do IFPB;

 Realização de evento sistêmico com os gestores do IFPB, dentro da 

metodologia participativa adotada, para discutir a homologação da Matriz 

CONIF referente ao exercício Orçamentário 2018, com palestra proferida com o

Professor Marco Maciel (Pró-Reitor do IFTM);

 Realização de evento sistêmico visando à finalização do exercício financeiro e 

discussão da IN 05/2017 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e 

Gestão e seu impacto no âmbito do IFPB, com palestra proferida pelo 

Procurador Federal da AGU Carlos Henrique Benedito Nitão Loureiro;
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 Inauguração da nova biblioteca do Campus Campina: estrutura é uma das mais 

modernas de Rede Federal. Dois mil títulos estão à disposição das comunidades

interna e externa;

 Inauguração do Bloco Assert no Campus João Pessoa: o projeto é fruto da 

parceria entre o IFPB, a Funetec-PB e o Instituto Venturus;

2018

 Recredenciamento Institucional do IFPB recebe com Conceito 4 pelos 

avaliadores do INEP/MEC;

 Inauguração da sede do Campus Guarabira em solenidade que contou com 

expressiva presença da comunidade acadêmica e de gestores, autoridades e 

parceiros;

 Inauguração da sede do Campus Itabaiana em solenidade que contou com 

expressiva presença da comunidade acadêmica e de gestores, autoridades e 

parceiros;

 Inauguração da sede do Campus Catolé do Rocha em solenidade que contou 

com expressiva presença da comunidade acadêmica e de gestores, autoridades 

e parceiros;

 Realização do I ENGES - Encontro de Gestão do Ensino Superior: Os desafios do 

ensino superior no IFPB;

 Realização do III encontro de Coordenadores de Cursos Técnicos;

 Realização do 3º Simpósio de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação — 

Participaram do mais de 1.000 pessoas. Foram realizadas 11 Oficinas e aceitos 

cerca de 250 trabalhos científicos na modalidade de Iniciação Científica e 

Tecnológica (ICT), representando um aumento de cerca de 20% comparado à 

2ª edição do evento;
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 Realização do 5º Encontro de Extensão e Cultura do IFPB (ENEX 2019) que 

reuniu parceiros sociais por meio de iniciativas populares, socioculturais e 

educativas;

 Fortalecimento dos núcleos de extensão dos Campi do IFPB por meio de 

fomento a projetos em andamento;

 Criação do Mestrado Profissional em Tecnologia da Informação do IFPB, 

ministrado no Campus João Pessoa;

 Ampliação do quantitativo de patentes e demais registros de propriedade 

intelectual no INPI. No ranking dos 50 maiores depositantes residentes no 

Brasil de 2018, o IFPB foi o 22º lugar, com 21 patentes de invenção. O IFPB é o 

primeiro entre os Institutos da Rede Federal de Educação Profissional Científica 

e Tecnológica no ranking de Patentes de Invenção;

 Cursos de Pós-Graduação lato sensu, registra-se, em 2018, a oferta de 04 novos

cursos;

 Realização da Caravana de Extensão e Cultura, com o objetivo de dialogar e 

ouvir os extensionistas dos campi do IFPB para planejar e alinhar ações;

 Realização do Festival de Cultura Popular 2018;

 Consolidação dos Procedimentos Orçamentários do IFPB;

 Desenvolvimento de rotinas informatizadas integradas ao SUAP para dar 

suporte aos macroprocessos

 Elaboração de Norma de Uso e Manutenção da Frota de Veículos Oficiais do 

IFPB

 Reformulação da política de Assistência Estudantil do IFPB, com destaque para 

a Resolução-CS nº 16, de 02 de agosto de 2018;

 Lançamento da Rede de Combate ao Assédio no IFPB;

 Realização dos III Jogos Intercampi do IFPB;
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2019

 Homologação do conceito 4 obtido pelo IFPB no Recredenciamento 

Institucional na avaliação do INEP/MEC;

 Obtenção do conceito máximo alcançado em EaD (conceito 5 em uma escala de

1 a 5) na avaliação do INEP/MEC;

 Aprovação das Diretrizes Indutoras para a oferta de Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio Integrada. O documento permite a uniformização das 

ações pertinentes ao Ensino Médio Integrado;

 Novos cursos: curso técnico subsequente de Informática (Pedras de Fogo); 

curso técnico subsequente, de Administração (Areia); cursos técnicos 

integrados ao Médio em Informática (Itaporanga, Catolé do Rocha e Princesa 

Isabel); curso subsequente de Sistemas de Energia Renovável (Santa Luzia). 

Mineração (Picuí); e Eletromecânica (Itabaiana); curso de Engenharia Civil 

(Patos);

 Expansão do Sistema de Automação de Bibliotecas do IFPB (Koha);

 Elaboração das Diretrizes para atuação das equipes pedagógicas;

 Elaboração da cartilha de Saúde Mental em parceria com a PRAE;

 Introdução do Programa de Aprendizagem do Ministério do Trabalho e 

Emprego;

 Realização de capacitações para os coordenadores de estágio dos campi e 

oferta de novas vagas de estágio aos nossos estudantes;

 Lançamento do Edital conjunto pela Pró-Reitoria de Ensino com a Assessoria de

Relações Internacionais e Institucionais (Arinter) para o envio de estudantes do 

Ensino Médio Integrado ao Técnico junto com estudantes da graduação 

modalidade EaD para curso de imersão na Língua Inglesa no Canadá;
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 Realização de obras: campus Santa Rita, campus Guarabira, campus Itabaiana, 

campus Soledade, campus Lucena (Unidade de Cabedelo Centro), campus 

Cajazeiras, campus Picuí e campus Soledade;

 Realização do III Simpósio de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação (SIMPIF) que 

reuniu mais de mil visitantes no IFPB-Campus João Pessoa (novembro);

 Lançamento de 10 editais para fomento a projetos de pesquisa, o que totalizou 

404 projetos em andamento com recursos próprios e um projeto contemplado 

com chamada universal do CNPq;

 Liderança de Equipe do IFPB, por meio de um Núcleo de Desenvolvimento da 

PRPIPG, no desenvolvimento do sistema “Paraíba de Oportunidades”;

 Investimento em programas de pós-graduação para servidores e estudantes, 

com destaques para o programa Prodoutoral que ofertou três vagas 

possibilitando o afastamento integral do docente para cursar doutorado;

 Lançamento do edital InovaPós com bolsas de estudo e apoio financeiro;

 Convênio com a UFPB para o curso de Mestrado Profissional em Políticas 

Públicas, Gestão e Avaliação da Educação Superior (MPPGAV), com 30 vagas 

exclusivas para servidores do IFPB;

 Fortalecimento do Programa de Incentivo à Qualificação dos Servidores – 

PIQIFPB para mestrado e doutorado;

 11º no ranking das instituições que mais solicitaram registros de programas de 

computador;

 Patente concedida ao IFPB pelo INPI, intitulada “Sistema de Geração de Energia

Elétrica Monofásica Baseado em Máquina de Indução Trifásica Desequilibrada 

com um Capacitor de Minimização de Desequilíbrio e Conversor, de Três Braços

de Chaves Duais, Conectado A Rede de Distribuição da Concessionária de 

Energia Elétrica”;

 Lançamento do Observatório da Inovação do IFPB, no Campus Campina 

Grande;

 Ações de captação de parcerias com empresas multinacionais para realização 

de incubação em parceria com os campi;
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 Realização do Plano Estratégico para a Inovação no IFPB, realizado com apoio 

da SETEC/MEC e CSIRO/Austrália em Brasília;

 Lançamento de 11 livros publicados, 03 anais de eventos produzidos, 06 livros 

diagramados em parceria com o IFRN, 04 livros em produção, 80 artigos 

publicados nas 4 edições da revista Principía e mais 14 artigos em 2 edições da 

Revista de Agroecologia do Semiárido;

 Lançamento de 26 editais tratando de diversas áreas, como bolsas para os 

programas institucionais e chamadas para participação em diversos eventos 

culturais;

 Realização 5º Encontro de Extensão e Cultura do IFPB (ENEX), realizado no 

período de 25 a 27 de setembro de 2019, no IFPB Campina Grande, tendo um 

total de mais de 900 pessoas participantes e mais de 1200 inscritos;

 Realização do Festival de Intérpretes Canções e do IFPB (FESTIN);

 Realização do II Festival Culturas Populares, que aconteceu nos dias 21 e 22 de 

novembro, na cidade de Princesa Isabel;

 Realização dos IV Jogos Intercampi 2019 movimentaram atletas de vários 

Campi do IFPB — O esporte como fator de integração e estímulo a prática de 

uma vida melhor;

 Fortalecimento dos Núcleos de Extensão e fomento aos projetos em 

andamento, com destaque para as Equipes do IFPB dos Campi João Pessoa e 

Princesa Isabel, que que foram campeãs na XXI Jornada de Foguetes e XXV 

Jornada de Foguetes, respectivamente;

 Participação na Expotec 2019, no Centro de Convenções de João Pessoa-PB, 

com a apresentação de cinco Projetos de Extensão Tecnológica (30/10 e 

01/11);

 Publicação de três edições da Revista Práxis e a aprovação da nova Resolução 

dos Cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) na 40ª Reunião Ordinária do 

CONSUPER que aconteceu no dia 13 de dezembro de 2019;

 Implantação do sistema central de serviços, que registrou mais de 2.500 

chamados para manutenção predial e de equipamentos em todas as unidades 
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do IFPB. Em relação à frota de veículos foram realizados aproximadamente 

7.000 agendamentos em todos os campi de viagens para eventos que 

beneficiaram estudantes e servidores do IFPB dentro e fora do estado;

 Inauguração do novo almoxarifado da Reitoria;

 Participação efetiva nas 14 obras inauguradas no ano de 2019, com cerca de 60

milhões de reais investidos;

 Realização do IV Jogos Intercampi do IFPB;

 Realização do III Encontro de Educação Física do IFPB;

 Realização IV Encontro dos NAPNES;

2020

 Realização da primeira cerimônia de colação de grau virtual da sua história do 

IFPB, registrada no Campus Sousa, para o Curso de Medicina Veterinária. A 

regulamentação da colação de grau virtual no âmbito do IFPB foi dada pela Res.

nº 33/2020-CONSUPER/IFPB;

 Realização da capacitação em  Fundamentos para a EaD para os nossos mais de

1.000 Professores A formação visou proporcionar aos docentes do IFPB a 

utilização com competência das principais funcionalidades em Ambiente Virtual

de Aprendizagem (AVA), bem como o conhecimento teórico que sustenta as 

ações pedagógicas na modalidade a distância (EaD);

 Desenvolvimento das atividades de ensino não presenciais (AENPs) para cerca 

de 30 mil estudantes nos 21 Campi;

 Criação do Programa de Auxílio Emergencial Estudantil de Inclusão Digital para 

Conectividade e Aquisição de Equipamentos;

 Lançamento da campanha IFPB Solidário;
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 Criação da versão web da Reitoria Itinerante que preserva a essência do 

Programa já consolidado desde 2014 pela comunidade acadêmica e contempla 

as necessidades prementes do distanciamento social, determinado pelas 

autoridades sanitárias e adotado pelo IFPB como melhor forma de nos prevenir

contra a COVID-19. Em 2020, a versão Reitiweb potencializou a versão do 

Programa presencial e promoveu as suas ações ao status de política 

institucional do IFPB. Trata-se do sequenciamento de uma agenda pública e de 

direitos conquistados pela comunidade acadêmica do IFPB;

 Posse coletiva de novos servidores, em solenidade realizada no dia 22 de 

Janeiro para os professores aprovados no concurso público homologado pelo 

Edital 148/2018;

 Constituição do comitê de crise responsável pela elaboração de plano de ação 

para o enfrentamento da disseminação e o combate ao Coronavírus (COVID-

19). Já na 28ª Reunião Ordinária do Colégio de Dirigentes do IFPB, no dia 17 de 

Março, deliberou-se sobre o cenário de enfrentamento da pandemia do COVID-

19 e a suspensão das aulas na Instituição;

 Produção de protetores faciais pelo Polo de Inovação, iniciou a para o combate 

ao COVID-19 para a doação a profissionais de saúde, ultrapassando mais de 4 

mil equipamentos doados;

 Realização da 27ª reunião extraordinária do Conselho Superior do IFPB, por 

videoconferência. Em sua pauta, constou a apreciação de minutas que 

tratavam das Atividades de Ensino Não-Presenciais (AENPs) que foram 

aprovadas. A adaptação dos cursos presenciais para aulas e ações didáticas de 

modo remoto no âmbito do IFPB foi uma alternativa do ensino no período da 

pandemia;

 Lançamento dos Editais de seleção de discentes para Cursos de Formação 

Inicial e Continuada (FIC), na modalidade a distância, através do Programa 

Novos Caminhos. A primeira pactuação do Programa ofertou 4.100 vagas em 

sete cursos FIC. Na segunda pactuação, foram ofertadas 7.900 vagas em 

quarenta cursos FIC;

 Eleição do Reitor do IFPB, Nicácio Lopes, como um dos vice-presidentes do 

CONIF. O dirigente do IFPB representará o Nordeste e vai assumir a pasta de 
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Assuntos Acadêmicos. Pela primeira vez, em 12 anos da existência deste 

Conselho, o IFPB passa a ter assento na Diretoria do Conif;

 Posse dos novos servidores em cerimônia virtual. A cerimônia, de posse 

coletiva, foi transmitida ao vivo pela TV IFPB e encontra-se disponível por meio 

do canal institucional no Youtube;

 Comemoração do aniversário de 111 anos em solenidade transmitida através 

da Internet, teve como tema “A presença do negro no IFPB”;

 Início da construção da Nova Sede Administrativa da Reitoria;

 Reforma no Campus Cabedelo Centro;

 Conclusão da quadra do Campus Guarabira;

 Conclusão do Campus Santa Rita;

 Conclusão da Subestação do Campus João Pessoa;

 Conclusão da reforma na sede provisória do Campus Santa Luzia;

 Lançamento do Edital n° 18/2020 - PRE/REITORIA/IFPB que trata do Plano de 

Ofertas de Cursos e Vagas (POCV), integrado ao Plano de Desenvolvimento 

Institucional;

 Elaboração da Resolução IFPB/CS nº 28/2020, que estabelece as fases de 

implementação gradual das atividades não presenciais e presenciais no âmbito 

do IFPB;

 Realização do V Encontro de Coordenadores de Cursos Técnicos;

 Realização do II Encontro de Gestão do Ensino Superior;

 Formulação da Instrução Normativa nº 1/2020 - PRE/REITORIA/IFPB, de 13 de 

outubro de 2020 sobre estágio desenvolvido no âmbito do IFPB durante a 

pandemia do Coronavírus;

 Desenvolvimento em 2020 de mais de 430 projetos de pesquisas no âmbito da 

Instituição;

 Reformulação da política de qualificação e capacitação dos servidores do IFPB;
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 Implantação do Painel de Controle da Pesquisa, para aprimorar a gestão dos 

projetos pela PRPIPG;

 Solicitação junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial-INPI de 45 

pedidos de patentes, 75 registros de programa de computador e 04 de marcas, 

chegando ao total de 124 ativos de propriedade intelectual;

 Gestão de 20 Editais de apoio a projetos no âmbito da Pró-Reitoria de Pesquisa,

Inovação e Pós-Graduação (PRPIPG);

 Elaboração da Política de Extensão e Cultura do IFPB;

 Instituição do Fórum Permanente de Cultura do IFPB;

 Realização da Maratona de Empreendedorismo e Inovação do IFPB;

 Realização do 2º Concurso Literário do IFPB;

 Promoção de qualificação profissional por meio de Cursos de Formação Inicial e

Continuada (FIC) em 15 Campi, sem fomento e através de cursos FIC EaD do 

Programa Novos Caminhos com financiamento dos TEDs 9350 e 9490/2020, 

perfazendo 12.000 vagas ofertadas;

 Elaboração da Resolução n.° 07/2020 - CONSUPER/DAAOC/REITORIA/IFPB, que 

define competências e dispõe sobre a aprovação de regulamento interno para 

a apuração e aplicação de sanções administrativas aos participantes de 

licitações/aquisições ou contratados que cometerem infrações editalícias ou 

contratuais administrativas ao IFPB;

 Elaboração da Portaria n.° 667/2020 - REITORIA/IFPB, estabelecendo diretrizes 

de execução orçamentária no âmbito do Instituto Federal da Paraíba, para o 

exercício de 2020;

 Formulação da Portaria n° 1538/2020 - REITORIA/IFPB, de 13 de outubro de 

2020, que estabelece diretrizes para a execução de Termos de Execução 

Descentralizada - TED no âmbito do IFPB;

 Execução de aproximadamente 100% da Ação 2994 de Assistência Estudantil;
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 Realização de 52 processos concernentes a contratações de bens, serviços, 

obras e soluções de tecnologia da informação e comunicações no âmbito da 

Reitoria do IFPB e das demais unidades;

 Lançamento do Programa Emergencial de Inclusão Digital (Auxílio 

Conectividade);

 Lançamento do Programa Emergencial de Inclusão Digital (Auxílio 

Equipamento);

 Realização do I Encontro Virtual de Egressos do IFPB;

 Realização do IV Encontro de Educação Física do IFPB;

 Criação do Programa Há-Braços, voltado para apoio emocional aos estudantes;

 Implementação do Núcleo de Acompanhamento Psicossocial do IFPB (NAPS) 

criado através da portaria 1.436/2020-Reitoria/IFPB.

2021

 Realização do 6º Encontro de Extensão e Cultura (ENEX 2021) do IFPB, on-line, 

a II Mostra Tecnológica Social, a Feira de Economia Solidária e Criativa e o 

Festival de Intérpretes e Canções do IFPB (Festin 2021);

 Ampliação do Programa Jovem Aprendiz do IFPB para oportunidade de 

trabalho aos estudantes;

 Inauguração do Polo de Educação a Distância (EaD) do IFPB em Sumé (PB);

 Inauguração do Polo de Educação a Distância (EaD) do IFPB em Aguiar (PB);

 Lançamento, pela editora do IFPB, das obras: “Histórias e Memórias do IFPB” e 

"Educação em Engenharia: panorama, DCN, EaD, extensão, evasão e práticas 

pedagógicas" em parceria com o Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), 

“Filosofia e Sociologia na Rede Federal”,  organizada pelos pesquisadores 

Marlon Baptista, Isabel Milanez e Affonso Pereira do IFRJ com a participação de
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pesquisadores de SP, RJ, AM e BA, “Anais do IV Simpósio de Meio Ambiente e 

Química da Paraíba”, “Anais do I Encontro de Computação do Sertão”, “Saúde 

Ambiental em debate”, "Português linguagens: o ensino de Literatura no livro 

didático";

 Lançamento da publicação da 55ª edição da Revista Principia;

 Aprovação de 8 propostas no Programa Primeiros Projetos da Fapesq;

 Realização Seminário sobre Curricularização da Extensão;

 Realização da capacitação para gestores de Pesquisa, Inovação e Pós-

Graduação do IFPB pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP);

 Realização do IV Encontro de Psicólogos do IFPB;

 Realização do IV Encontro de Educação a Distância -EEAD do Instituto Federal 

da Paraíba-IFPB;

 Realização do 4º Simpósio de Pesquisa Inovação e Pós-Graduação (Simpif) do 

Instituto Federal da Paraíba;

 Realização do Encontro de Educação Física do IFPB;

 Consolidação dos Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas (NEABI´s) nos

campi do IFPB é um marco institucional nas ações que envolvem a temática das

identidades e relações étnico-raciais.

 Assinatura da Ordem de Serviço para reforma do bloco de Mecânica do 

Campus João Pessoa;

 Realização da II Semana de Saúde do Idoso pelo Campus Mangabeira;

 Assinatura de Ordem de Serviço para construção do ginásio de esportes e 

reforma da cobertura do bloco I no Campus Patos;

 Realização de apoio para o II Encontro de Estudantes do Instituto Federal da 

Paraíba (ENEIFPB);

 Realização de capacitação pelo Projeto Alvorada voltada à equipe que irá atuar 

no curso Eletricista Residencial e Predial junto aos egressos do sistema prisional

de João Pessoa;
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 Assinatura de Ordem de serviço para construção de ginásio no Campus Catolé 

do Rocha;

 Realização da Reitoria itinerante Web: Campus Patos, Campus Itabaiana

 Comemoração do aniversário de 112 anos do IFPB, num evento online 

transmitido ao vivo pelo canal da TV IFPB no YouTube;

 Assinatura da Ordem de Serviço para construção de Restaurante Estudantil no 

Campus Guarabira;

 Adesão do Instituto Federal da Paraíba nas chamadas públicas divulgadas pela 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec/MEC) e teve suas 

propostas aprovadas para a oferta de cursos de qualificação profissional no 

âmbito do Qualifica Mais Progredir e do Qualifica Mais EnergIF;

 Realização on-line do II Encontro de Nutricionistas do IFPB pela Pró-Reitoria de 

Assuntos Estudantis. O evento é um momento de capacitação sobre o 

Programa Nacional de Alimentação Escolar, e foi construído de forma coletiva a

partir das demandas discutidas nas reuniões realizadas com os profissionais da 

instituição;

 Realização do I Encontro de Gestores de Inovação do IFPB no Polo de Inovação 

em João Pessoa para apresentação de resultados e planejamento de ações para

2022. O evento reuniu cerca de 40 participantes dentre agentes de inovação 

junto aos Campi, colaboradores do Programa de Apoio à Gestão da Inovação - 

PIAGI, pesquisadores credenciados junto ao Polo de Inovação do IFPB, e outros 

convidados;

 Divulgação de oportunidades de estudos e cursos com inscrições abertas para 

alunos e professores do IFPB, com vagas no Brasil e no exterior, pela ARINTER 

(Assessoria de Relações Institucionais e Internacionais);

 Lançamento da Maratona de Empreendedorismo e Inovação do IFPB pelas Pró-

Reitoria de Extensão e Cultura (PROEXC) e Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e 

Pós-Graduação (PRPIPG);

 Inauguração da nova sede do Campus Esperança, com Bloco Administrativo, 

dois Blocos Acadêmicos, Guarita e Estacionamento;
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 Assinatura das Ordens de Serviços para as construções de: quadra 

poliesportiva, quiosque e obras remanescentes no Campus Itaporanga;

 Assinatura da Ordem de Serviço para a construção do restaurante estudantil do

Campus Cabedelo;

 Assinatura da Ordem de Serviço para a construção de um novo prédio que 

abrigará seis laboratórios e 12 salas para incubadora de empresas no Campi 

Campina Grande;

 Com empenho da Reitoria e dos demais Campi do IFPB, o reequilíbrio das 

finanças do Campus Sousa é uma conquista para todo o IFPB, cujo sucesso foi 

alcançado com o repasse de valores orçamentários suplementares.

Programa Reitoria Itinerante

Muitas dessas realizações que foram apontadas, e outras emergentes, 

decorrentes de necessidades imediatas e imprevistas no planejamento, foram 

igualmente reivindicadas, discutidas e deliberadas de forma democrática, por meio do 

Programa Reitoria Itinerante, tanto no âmbito geral como no especifico, em benefício 

dos diversos campi, teve início em outubro de 2014, já contabilizou centenas de visitas 

que, multiplicadas por três audiências em cada um dos campi (discentes, servidores e 

gestores), já promoveu, ao todo, centenas de reuniões de trabalho para atender às 

demandas dos 21 campi contemplados com a geração de centenas de Planos de Ação, 

devidamente monitorados por um sistema informatizado. Foram percorridos milhões 

de quilômetros antes da pandemia do COVID-19, em 2020 foi reestruturado para o 

formato on-line dando continuidade ao projeto e atendendo as medidas sanitárias.
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Relação de obras nas gestões 2014-

2018 / 2018-2022 do Professor Cícero 

Nicácio do Nascimento Lopes

Quadro Demonstrativo das Obras no Instituto Federal da Paraíba, nas duas Gestões
de Reitorado do Professor Cicero Nicácio do Nascimento Lopes, de agosto de 2014 a
janeiro de 2022.

Seq. Nome da Obra Cidade Percentual Status
Valores

estimados em
R$1,00

1
CONSTRUÇÃO DO BLOCO ADMINISTRATIVO E DA 
BIBLIOTECA DE CABEDELO

Cabedelo/PB 100% Concluída 4.419.350,40 

2
REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM PESCA - 
CABEDELO CENTRO

Cabedelo/PB 100% Concluída 524.909,85 

3
CONSTRUÇÃO DO BLOCO ACADÊMICO II DO CAMPUS 
CABEDELO

Cabedelo/PB 100% Concluída 4.720.139,54 

4
REPARO E READEQUAÇÃO DA COBERTA DO CAMPUS 
CABEDELO

Cabedelo/PB 100% Concluída 99.706,14 

5
CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE ESTUDANTIL DE 
CABEDELO

Cabedelo/PB Iniciada Em Execução 1.830.910,19 

6 REFORMA NA GUARITA DE CABEDELO Cabedelo/PB 100% Concluída 66.931,68 

7
AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA DO 
CAMPUS CAJAZEIRAS

Cajazeiras/PB 100% Concluída 64.844,15 

8
CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO BLOCO DE SALAS DE AULA II
- CAJAZEIRAS

Cajazeiras/PB 100% Concluída 170.106,60 

9
CONSTRUÇÃO DA COBERTA PARA CARROS OFICIAIS DE 
CAJAZEIRAS

Cajazeiras/PB Iniciada Em Execução 92.462,72 

10
CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE SALAS DE AULA DO CAMPUS 
CAMPINA GRANDE

Campina
Grande/PB

100% Concluída 2.856.027,67 

11
CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE CAMPINA 
GRANDE

Campina
Grande/PB

100% Concluída 1.575.436,07 

12 CONSTRUÇÃO DO BLOCO ADMINISTRATIVO
Campina

Grande/PB
100% Concluída 850.000,00

13 CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE ESTUDANTIL
Campina

Grande/PB
100% Concluída 650.000,00

14
CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE LABORATÓRIOS DE PETRÓLEO 
E GÁS E CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Campina
Grande/PB

100% Concluída 950.000,00

15 CONSTRUÇÃO DO ANEXO DO BLOCO ADMINISTRATIVO
Campina

Grande/PB
100% Concluída 820.000,00

16 CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA
Campina

Grande/PB
100% Concluída 1.100.000,00

17 CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE PROFESSORES
Campina

Grande/PB
100% Concluída 5.300.000,00

18 CONSTRUÇÃO DA GUARITA DE PEDESTRES
Campina

Grande/PB
100% Concluída 110.000,00

19 CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE QUÍMICA
Campina

Grande/PB
70,00% Em Execução 700.000,00
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20 CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE INCUBADORAS
Campina

Grande/PB
Iniciada Em Execução 1.351.000,00

21
ADEQUAÇÃO DE AMBIENTES PARA IMPLANTAÇÃO DA 
RÁDIO FM EDUCATIVA

Campina
Grande/PB

100% Concluída 188.000,00

22 CONSTRUÇÃO DO CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA
Catolé do
Rocha/PB

100% Concluída 10.869.773,65 

23 CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE CATOLÉ DO ROCHA
Catolé do
Rocha/PB

Iniciada Em Execução 1.616.696,65 

24 CONSTRUÇÃO DO CAMPUS ESPERANÇA DO IFPB
Esperança/

PB
100% Concluída 8.314.931,36 

25 CONSTRUÇÃO DO CAMPUS GUARABIRA DO IFPB Guarabira/PB 100% Concluída 11.425.808,93 

26 CONSTRUÇÃO DO QUIOSQUE DO CAMPUS GUARABIRA Guarabira/PB 100% Concluída 84.760,43 

27
CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE ESTUDANTIL DE 
GUARABIRA

Guarabira/PB Iniciada Em Execução 1.898.744,50 

28
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA 
DE GUARABIRA

Guarabira/PB 100% Concluída 190.162,50 

29
SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DA SEDE PROVISÓRIA DO 
CAMPUS ITABAIANA

Itabaiana/PB 100% Concluída 100.564,23 

30 CONSTRUÇÃO DO CAMPUS ITABAIANA DO IFPB Itabaiana/PB 100% Concluída 11.336.633,88 

31
SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DA SEDE PROVISÓRIA DO 
CAMPUS ITAPORANGA

Itaporanga/
PB

100% Concluída 47.857,65 

32 CONSTRUÇÃO DO CAMPUS ITAPORANGA DO IFPB
Itaporanga/

PB
85% Em Execução 13.298.336,58 

33
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA 
DE ITAPORANGA

Itaporanga/
PB

Iniciada Em Execução 525.906,45 

34 CONSTRUÇÃO DO QUIOSQUE DO CAMPUS ITAPORANGA
Itaporanga/

PB
Iniciada Em Execução 175.057,90 

35
CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA BIBLIOTECA E BLOCO 
ADMINISTRATIVO - JOÃO PESSOA

João Pessoa/
PB

100% Concluída 1.397.504,95 

36
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ACADÊMICA DE GESTÃO E 
NEGÓCIOS DO IFPB

João Pessoa/
PB

100% Concluída 2.888.727,27 

37
CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE ESTUDANTIL - JOÃO 
PESSOA

João Pessoa/
PB

100% Concluída 1.930.662,35 

38
AMBIENTAÇÃO DAS SALAS DE AULA E SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO - JOÃO PESSOA

João Pessoa/
PB

100% Concluída 5.167.374,54 

39
DESCENTRALIZAÇÃO DA SUBESTAÇÃO ABRIGADA CAMPUS 
JOÃO PESSOA

João Pessoa/
PB

100% Concluída 557.946,42 

40
INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL E EXECUÇÃO DE RAMPAS NO 
CAMPUS JOÃO PESSOA DO IFPB

João Pessoa/
PB

100% Concluída 230.751,41 

41
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA NO CAMPUS 
JOÃO PESSOA

João Pessoa/
PB

100% Concluída 103.187,37 

42 REFORMA NO BLOCO DE MECÂNICA
João Pessoa/

PB
Iniciada Em Execução 848.594,22 

43 REFORMA DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE LUCENA Lucena/PB 100% Concluída 152.561,51 

44
CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE SALAS DE AULAS DE 
MONTEIRO

Monteiro/PB 100% Concluída 1.258.081,80 

45 REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE MONTEIRO Monteiro/PB 100% Concluída 363.303,29 

46 RESTAURANTE ESTUDANTIL DO CAMPUS MONTEIRO Monteiro/PB 100% Concluída 1.194.208,37 

47
REFORMA E MANUTENÇÃO DA COBERTA DA BIBLIOTECA 
DE MONTEIRO

Monteiro/PB 100% Concluída 112.500,88 

48 CONSTRUÇÃO DO BLOCO ADMINISTRATIVO PATOS Patos/PB 100% Concluída 2.264.566,21 

49
CONSTRUÇÃO DO BLOCO ACADÊMICO II DO CAMPUS 
PATOS

Patos/PB 100% Concluída 5.782.089,30 

50 CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE ESTUDANTIL DE PATOS Patos/PB 100% Concluída 871.163,00 

51 CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE PATOS Patos/PB Iniciada Em Execução 1.626.738,87 

52 REFORMA E MANUTENÇÃO DA COBERTA DE PATOS Patos/PB Iniciada Em Execução 258.781,41 

53 CONSTRUÇÃO DA CANTINA E CAIXA ESCOLAR DE PATOS Patos/PB 100% Concluída 86.007,82 

54
CONSTRUÇÃO DO POÇO PARA ELEVADORES - CAMPUS 
PICUÍ

Picuí/PB 100% Concluída 33.853,07 

55 RESTAURANTE ESTUDANTIL DO CAMPUS PICUÍ Picuí/PB 100% Concluída 1.307.317,76 
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56
CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE MINERAÇÃO DO CAMPUS 
PICUÍ

Picuí/PB 100% Concluída 1.707.669,90 

57
1ª ETAPA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA 
DESCOBERTA DE PICUÍ

Picuí/PB 100% Concluída 187.114,24 

58
CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA DO CAMPUS PRINCESA 
ISABEL

Princesa
Isabel/PB

100% Concluída 1.279.489,79 

59
CONSTRUÇÃO DA GUARITA E CERCA DE PROTEÇÃO DA 
ESCOLA AGRÍCOLA

Princesa
Isabel/PB

100% Concluída 383.211,33 

60 RESTAURANTE ESTUDANTIL DO CAMPUS PRINCESA ISABEL
Princesa
Isabel/PB

100% Concluída 1.521.991,93 

61
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA 
DE PRINCESA ISABEL

Princesa
Isabel/PB

100% Concluída 80.578,92 

62
REFORMA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE LAB. DE 
NANOTECNOLOGIA - TRINCHEIRAS

Reitoria/PB 100% Concluída 36.536,48 

63
REFORMA DA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA E IMPLANTAÇÃO DE
SUBESTAÇÃO - TRINCHEIRAS

Reitoria/PB 100% Concluída 47.479,78 

64
REFORMA DA GUARITA E CONSTRUÇÃO DO MURO DE 
PROTEÇÃO - CAIC MANGABEIRA

Reitoria/PB 100% Concluída 262.017,06 

65
CONSTRUÇÃO DA RECEPÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA 
DE INCÊNDIO - CORIOLANO DE MEDEIROS

Reitoria/PB 100% Concluída 93.119,13 

66
RECUPERAÇÃO DO REFORÇO ESTRUTURAL DA SACADA - 
PRAF

Reitoria/PB 100% Concluída 176.916,11 

67 REFORMA DA SALA PARA RÁDIO IFPB - REITORIA Reitoria/PB 100% Concluída 25.631,96 

68 SERVIÇOS DE REPARO E MELHORIAS NA COBERTA DA PRAF Reitoria/PB 100% Concluída 51.186,10 

69
ADEQUAÇÃO DE SALAS DE AULAS DO CAMPUS EM 
IMPLANTAÇÃO MANGABEIRA

Reitoria/PB 100% Concluída 53.500,00 

70 ADEQUAÇÃO DO DEPÓSITO DO ALMOXARIFADO DO IFPB Reitoria/PB 100% Concluída 66.210,62 

71
REFORMA DAS SALAS ADMINISTRATIVAS DA PRÓ-REITORIA 
DE ENSINO

Reitoria/PB 100% Concluída 79.597,03 

72
TROCA DE FORRO DE SALAS DA REITORIA DO IFPB - 
CORIOLANO DE MEDEIROS

Reitoria/PB 100% Concluída 129.263,47 

73
SERVIÇO DE PINTURA NO PRÉDIO DA PRÓ-REITORIA DE 
EXTENSÃO

Reitoria/PB 100% Concluída 73.957,53 

74 SERVIÇO DE PINTURA E ESTACIONAMENTO DA PRAF Reitoria/PB 100% Concluída 185.779,45 

75 REFORMA NA SEDE CABEDELO CENTRO Reitoria/PB 100% Concluída 109.807,45 

76 CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA REITORIA Reitoria/PB 16,87% Em Execução 16.180.656,28 

77 CONSTRUÇÃO DO CAMPUS SANTA LUZIA DO IFPB
Santa

Luzia/PB
53,00% Em Execução 7.300.265,22 

78 REFORMA DA SEDE PROVISÓRIA DE SANTA LUZIA
Santa

Luzia/PB
100% Concluída 76.387,82 

79 REFORMA DA SEDE PROVISÓRIA DE SANTA RITA
Santa

Rita/PB
100% Concluída 78.848,01 

80 CONSTRUÇÃO DO CAMPUS SANTA RITA DO IFPB
Santa

Rita/PB
100% Concluída 12.649.876,59 

81
REFORMA DO TELHADO DO CAMPUS PROVISÓRIO DE 
SANTA RITA

Santa
Rita/PB

100% Concluída 10.151,20 

82
REFORMA DA NOVA SEDE PROVISÓRIA DO CAMPUS 
SOLEDADE

Soledade/PB 100% Concluída 331.166,61 

83
CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE AGROECOLOGIA DO CAMPUS 
SOUSA DO IFPB

Sousa/PB 100% Concluída 2.533.784,90 

84 REFORMA DA GUARITA DO CAMPUS SOUSA DO IFPB Sousa/PB 100% Concluída 23.419,56 

85 REFORMA DO RESTAURANTE DO CAMPUS SOUSA DO IFPB Sousa/PB 100% Concluída 26.829,74 

86
SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO DE BENS 
IMÓVEIS DO CAMPUS SOUSA DO IFPB

Sousa/PB 100% Concluída 166.655,35 

87 CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA DE SOUSA Sousa/PB 63,00% Em Execução 1.520.021,95 

88 REFORMA NO LABORATÓRIO DE QUÍMICA Sousa/PB 52,00% Em Execução 98.563,15 

TOTAL: 88 OBRAS TOTAL ESTIMADO DE INVESTIMENTO R$ 164.308.666,20
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