
 Apresentamos a nossa candidata à Direção Geral, a bibliotecária Jordânia Lucena 13003.
Filha de agricultores que só tinham ensino fundamental, se aventuram a sair do interior do
Pernambuco na tentativa de poder dar a seus filhos mais oportunidades, sempre preocupados, desde
muito cedo, com valores que moldaram sua visão de mundo e sobre o papel da educação. E esse
exemplo de casa lhe ensinou também que só a educação seria capaz de mudar sua realidade. 
Com seus pais, de origem humilde, aprendeu a importância do valor da equidade e da força de ser
mulher.
Natural de Itapetim-PE, nordestina de berço, está acostumada a lutar incansavelmente pelos seus
direitos e deveres. Jordânia é valente e corajosa, dedicada fielmente ao seu trabalho, mas também
humana e atenciosa.
Sua vida acadêmica começa em 2005, quando ingressa na Universidade Estadual da Paraíba para
cursar História, depois transfere para Biblioteconomia na UFPB. Foram anos se dedicando a academia,
lutando para sobreviver nela e conseguir concluir seu curso. Trabalhava durante o dia e ia pra
Universidade a noite. Foram anos de lutas que colaboraram para compreender que a luta pelos
direitos básicos, como uma educação pública e de qualidade e dos direitos coletivos precisam ser
constantemente vividos e lembrados, numa construção indissociável do que nós somos e dos valores
que queremos carregarmos ao longo da vida.
Mediante concurso público em 2013, Jordânia ingressou no IFPB como Técnica Administrativa – Cargo
Bibliotecária, com exercício no Campus Princesa Isabel. Durante esse período realizou várias
atividades, tais como: 1) Orientadora e professora do Pronatec IFPB - Campus Princesa Isabel (2014); 2)
Coordenadora de Pesquisa e Extensão do IFPB - Campus Princesa Isabel (06/2018 - 08/2018), organizou
e realizou a primeira imersão da extensão do Campus com a comunidade Quilombola Cavalhada; 3)
Coordenadora de Gestão de Pessoas (2015 - 08/2018 - Atual); 4) Servidora responsável pela Biblioteca
(2017-2018); 5) Comissão organizadora do São João do Campus Princesa Isabel (2017); 6) Membra da
Comissão Central do Processo de consulta para Reitor e Diretores do IFPB (2018); 7) Realização de
atividade voluntária na área de leitura com crianças atendidas pelo CCA (Centro de Capacitação
Agrocomunitario); 8) Membra da Comissão de Saúde mental da PRAE e presidente da Comissão de
Saúde Mental do Campus; 9) Presidente do Núcleo de Acompanhamento Psicossocial das Atividades de
Ensino Não Presenciais do Campus Princesa (2020/2021); 10) Responsável por algumas ações de
extensão junto aos alunos do Campus tais como: “Alto de Natal”, “Feira de livros”, “Dia das crianças
com uma creche do bairro Maia”; “Carnaval dos alunos”, etc.
Portanto, permitir e garantir o diálogo com toda comunidade (servidores, discente e seus familiares), o
respeito a diversidade e a democracia são bandeiras do seu trabalho, buscando fazer do campus um
espaço capaz de formar cidadãos capazes de atuarem como agentes transformadores da sociedade e
de que nossa educação seja também libertadora.
 Ainda no IFPB buscando se capacitar na área de gestão e gestão do ensino, participou do Programa de
Formação de Gestores por competência, pelo Campus João Pessoa e recentemente está concluindo
pelo Campus Cabedelo a Especialização em docência para a educação profissional e tecnológica pelo
IFPB e é mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas Gestão e Avaliação da
Educação da UFPB.
Nossa candidatura tem como principal motivação o desejo de “Esperançar”, resistindo a toda política
destrutiva, e na projeção de um ensino público, gratuito, de qualidade e socialmente referenciado. 

Faço agora um convite especial a vocês, a esperançar conosco neste projeto de fazer um IFPB cada vez
melhor.


