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NOTA INFORMATIVA SOBRE O PSCT 2017

O Instituto Federal da Paraíba (IFPB) publicou no último dia 12/09/2016 dois editais para Processo
Seletivo de Cursos Técnicos (PSCT) objetivando a seleção de alunos que entrarão no início do ano
letivo de 2017. Um edital é para ofertar 2177 vagas a candidatos que tenham concluído o Ensino
Fundamental e queiram estudar em um dos cursos técnicos integrados ao ensino médio do IFPB e o
outro é para ofertar 1212 vagas para alunos que já concluíram o ensino médio, ou equivalente,  e
queiram  adentrar a um dos cursos técnicos subsequentes (pós-médio). 

Os editais,  além da ampliação do número de vagas ofertados à população, apresenta uma maior
preocupação com a inclusão social  caracterizada pela gratuidade total da seleção e dos cursos  e
por  uma  nova  forma  de  selecionar  os  futuros  estudantes  para  os  cursos  técnicos.  Em  vez  da
tradicional aplicação de provas, o candidato passará, a partir de agora, por uma avaliação em forma
de análise do histórico escolar . 

O novo procedimento foi estruturado a partir de muitas reflexões pedagógicas e foi motivo de amplos
diálogos, sendo convidados para debater a questão a Secretaria Estadual de Educação, os Diretores
Gerais de Campi, os Diretores de Ensino, a Representação estudantil, os Pedagogos, os Técnicos em
Assuntos Educacionais, o SINTEF e outros segmentos da comunidade interna e externa, trazendo
como grande ganho à sociedade a eliminação de cobrança de taxas de inscrição para o processo
seletivo, possibilitando que pessoas de todas as classes sociais tenham a oportunidade de estudar
numa instituição centenária e renomada como o IFPB. 

Essa  forma de  seleção  de  alunos,  que já  é  utilizada  também em outros  IFs,  como  o  IFS,  IFC,
IFGoiano, IFRO, dentre outros, privilegia o conhecimento comprovado ao longo do tempo escolar e
tem um forte apelo social e econômico, tornando mais simples e menos oneroso o processo avaliativo
que dá acesso à instituição, algo crucial nesse momento de ajuste e contingenciamento orçamentário
pelo qual o país vem passando.

Em síntese, são várias as razões que motivaram a mudança, destacando-se as seguintes:

1. A não cobrança de taxas de inscrição deixará o processo mais inclusivo e abrangente, podendo
alcançar pessoas que antes não tinham condições de efetivar o pagamento da taxa ou de
entrar com o processo de isenção, uma vez que havia uma série de documentos necessários
para tanto. 

2. O processo por meio da análise de histórico escolar é mais justo que uma prova pontual, uma
vez que leva em consideração o processo de aprendizagem de diversas disciplinas ao longo da
vida escolar do aluno. Muitos candidatos relatavam que passavam mal na prova (ou dava o
famoso branco, mesmo sabendo da resposta) e perdiam a oportunidade de ingressar ao IFPB;

3. O processo por meio de prova era extremamente oneroso ao IFPB. Cada processo seletivo
envolvia  pagamentos  a  elaboradores  de  provas,  aplicadores,  fiscais,  transportadores,
segurança, dentre outros. 

4. O processo por meio de prova era extremamente longo devido à quantidade de etapas a serem
realizadas. No ano anterior,  o edital foi publicado em 10/08 e o resultado final só pode ser
publicado em 21/12. Com um processo mais ágil, poder-se-á realizar dois PSCTs ao longo do
ano.

5. Manter-se-á a relação de conhecimentos que eram avaliados anteriormente. 
• Para  a  seleção  de  alunos  que  concorrem  ao  ensino  médio  integrado,  as  provas

versavam sobre língua portuguesa, matemática, geografia e história. De igual modo, a
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análise de histórico escolar para as vagas dos cursos de ensino médio integrado levará
em consideração as disciplinas de língua portuguesa, matemática, geografia e história
cursadas no 6°, 7° e 8° ano do ensino fundamental ou equivalente. 

• Por  sua  vez,  as  provas  de  língua  portuguesa  e  matemática,  que  ocorriam  para
selecionar os candidatos aos cursos técnicos subsequentes (pós-médio), darão lugar à
análise de histórico escolar das disciplinas de língua portuguesa e matemática do 1° e
2° ano do ensino médio ou equivalente, podendo tais candidatos também optarem em
concorrer  por  meio  das  notas  de português  e  matemática alcançadas na prova do
ENEM.

As inscrições para o Processo seletivo serão abertas oficialmente no dia 03 de outubro de 2016 e
ocorrerão, apenas, por meio eletrônico no sítio oficial do IFPB. Para inscrever-se, o candidato deverá
acessar  o  portal  do  estudante  do  IFPB,  https://estudante.ifpb.edu.br  e  seguir  todos  as  etapas
indicadas.

As etapas são bastante simples e auto-explicativas, devendo o candidato no ato da inscrição no portal:
1 - criar um login e senha por meio de um cadastro inicial; 2 - responder algumas perguntas de um
questionário socioeconômico; 3 - escolher um único curso para o qual pretenderá concorrer; 4 - inserir
informações sobre as notas que constam no histórico escolar ou documento equivalente; e  5 - anexar
uma cópia de documento que comprove as informações sobre as notas.

Uma novidade, ainda, é que quaisquer alterações nas informações lançadas poderão ser feitas pelo
próprio  candidato,  por  meio de seu login  e senha,  durante  todo o período em que as  inscrições
estiverem abertas (03/10 a 04/11/2016). Nesse período o candidato poderá, até mesmo trocar o curso
para o qual pretende concorrer. Lembrando que após o fechamento das inscrições nenhuma alteração
será permitida.

Por  fim,  sugerimos  às  instituições  escolares,  candidatos  e  pais  que  antecipem  a  emissão  dos
históricos  escolares  ou  documentos  similares  para  que  possam,  com  tranquilidade,  participar  do
processo seletivo e concorrer a uma das muitas vagas ofertadas pelo IFPB.

Dessa forma, o IFPB espera continuar a ter o reconhecimento da população Paraibana, como uma
instituição pública, gratuita e de qualidade, que tem como missão "ofertar a educação profissional,
tecnológica e humanística em todos os seus níveis e modalidades por meio do Ensino, da Pesquisa e
da  Extensão,  na  perspectiva  de contribuir  na  formação  de cidadãos para  atuarem no mundo do
trabalho e na construção de uma sociedade inclusiva, justa, sustentável e democrática".

João Pessoa, 13 de setembro de 2016
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