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editorial
Esta edição do Jornal IFPB faz um esforço para registrar um evento singular do Instituto em 2015: as
comemorações e homenagens prestadas por ocasião
do aniversário de 106 anos da Instituição, ocorrido
no ﬁnal de setembro. Foram momentos memoráveis, dignos de nota e de sobreviverem à passagem
do tempo.
Não foi apenas um aniversário centenário – o que
não é pouco -, pois não são muitas as instituições de
ensino que ultrapassam um século em tão boa forma,
atendendo atualmente a 25.000 estudantes, através
de 108 cursos regulares, sendo 69 cursos técnicos,
33 cursos superiores e 5 cursos nas modalidades à
distância e pós-graduação. Foi também um momento
de passar a limpo a nossa história, homenageando os
nomes de ontem e de hoje, que tornaram possível ao
Instituto Federal da Paraíba chegar até aqui.
Foi pensando nesses exemplos de dedicação que o
IFPB, em parceria com a Academia Paraibana de Letras (APL), homenageou o professor e ex-diretor João
Rodrigues Coriolano de Medeiros, pela passagem de
seus 140 anos, e os demais ex-dirigentes com uma
galeria.

Agradecimento aos servidores
Poucos dias depois das festividades do aniversário da instituição,
relatadas nesse jornal, o reitor Nicácio Lopes reuniu os servidores
do IFPB e os funcionários terceirizados que participaram da organização do evento para agradecer o empenho. Cada um recebeu
uma carta parabenizando pela dedicação. Ainda sobrou espaço
para uma breve avaliação da festa de aniversário, marcando que o
compromisso assumido ao longo de meses valeu a pena.
REVISTA 106 ANOS

ELEIÇÃO DIRETORES GERAIS

Em uma parceria do IFPB com
a Academia Paraibana de Letras,
um dos legados do aniversário da
instituição foi a edição de uma revista comemorativa aos 106 anos
com textos que resgatam a história da educação paraibana e, especialmente, a trajetória do educador Coriolano de Medeiros. A
publicação reedita textos de intelectuais paraibanos e traz artigos
de pesquisadores da atualidade.

O IFPB deﬂagrou o início do processo eleitoral para escolha de
diretores-gerais nos campi. Nessa
fase, é a inscrição de candidatos
para comporem as comissões
eleitorais locais. Cada comissão
deve ter a representação dos três
segmentos da instituição: docente, técnico-administrativo e estudantil. Será formada, então, a
comissão central. Eles também
serão escolhidos via votação direta. O regulamento referente ao
pleito já está disponível no site da
instituição. A eleição para diretor-geral vai ocorrer nos campi de
Cabedelo, Monteiro, Patos, Picuí
e Princesa Isabel.

REDITEC
Para receber os convidados do aniversário de 106
anos, o Instituto Federal reformou o prédio da Reitoria e realizou uma sessão conjunta com a APL para
entregar troféus, medalhas e diplomas às entidades
e personalidades que se destacaram na busca de uma
educação proﬁssionalizante de qualidade.
A noite do aniversário terminou em clima de emoção, quando o ex-diretor Itapuan Bôtto Targino, que
esteve à frente da Instituição por quase 20 anos, foi
agraciado com o título de Professor Honoris Causa.
Como aﬁrmou o reitor do IFPB, Nicácio Lopes, “Coriolano de Medeiros é uma grande personalidade da
história do Instituto Federal da Paraíba, que agora
lhe presta esta homenagem. Através dele, nós também homenageamos os personagens do passado e
do presente que também vêm colaborando com esta
Instituição, de forma que todos tenham o devido respeito pela sua história e sua memória.”

expediente

Esta edição do Jornal IFPB faz o registro desses momentos de muita emoção, mas também de justiça,
por destacar o mérito e dar o devido reconhecimento àqueles que ontem e hoje vêm contribuindo para
realizar a nobre missão de educar, muitas vezes dedicando boa parte de suas vidas.

Reitor do IFPB
Cícero Nicácio do Nascimento Lopes
Jornalista Responsável
Filipe Francilino de Sousa (DRT-PB 1051)
Edição
Gustavo Olímpio Rodrigues

A XXXIX edição da Reunião dos
Dirigentes das Instituições Federais de Educação (Reditec),
realizada em Fortaleza-CE e organizado pelo IFCE, teve a ampla
participação do IFPB, mediante a presença do Reitor Nicácio
Lopes,como um dos integrantes
da comissão organizadora, pró-reitores e diretores de campi. O
objetivo do encontro foi debater
as políticas, os desaﬁos e os rumos da educação proﬁssional e
tecnológica no Brasil. É realizada
há 38 anos pelo Conselho Nacional das Instituições da Rede
Federal de Educação Proﬁssional,
Cientíﬁca e Tecnológica (Conif ).
O tema este ano foi “A Expansão
da Rede de Educação Proﬁssional
e Tecnológica alinhada ao Plano
Nacional de Educação (PNE) 2014/2024”.

IFPB NO CONNEPI
O X Congresso Norte Nordeste
de Pesquisa e Inovação (Connepi) que acontece de 30 de novembro a 3 de dezembro, em Rio
Branco, no Acre, sob coordenação do IFAC, terá mais uma vez,
a forte representação do IFPB.
Além de pôsteres acadêmicos,
o IFPB aprovou projetos para a
Mostra Tecnológica e o Desaﬁo
de Ideias, além de atrações culturais e minicursos. São atividades
que envolvem todos os campi da
instituição.

Textos
Ana Carolina Abiahy, Patrícia Nogueira,
Filipe Donner, Heranir Fernandes, Verônica Ruﬁno e
Juliana Gouveia.

Arte e Diagramação
Pablo França

Imagens
Andréa Lima
Larissa Siqueira

Distribuição
Jerusa Farias

Tiragem
2.500 exemplares
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Dilma Rousseff destaca ações da
Rede Federal
Em visita a João Pessoa, presidenta elogia trabalho do IFPB

E

m visita a João Pessoa, no início de setembro (04), para
participar do evento Dialoga
Brasil, a presidenta Dilma Rousseff
encontrou-se com o reitor Nicácio e
com a pró-reitora Mary Roberta, do
IFPB, e aﬁrmou que o Instituto Federal da Paraíba chega aos 106 anos
com muita vitalidade e prestígio.
“Vocês são muito famosos pelo excelente trabalho que realizam no
país”, declarou a presidenta Dilma,
logo após a sua participação no
evento, que aconteceu no Centro de
Convenções Poeta Ronaldo Cunha
Lima, em João Pessoa.

O reitor Nicácio aproveitou o momento e fez um relato breve do
plano de expansão da Rede Federal
no Estado da Paraíba. O gestor paraibano radiografou as 21 unidades
que o IFPB detém em funcionamento; mais de uma centena de cursos
técnicos e superiores nas diversas
áreas do conhecimento; atendimento a cerca de 25 mil estudantes
e as ações desenvolvidas por meio
das diversas políticas públicas capitaneadas pelo Governo Federal.
Sensibilizada pelo relato do reitor
Nicácio e ciente das potencialidades

do IFPB, ela garantiu que ao retornar à Paraíba fará uma visita à instituição.
Encontro entre Dilma e reitor Nicácio foi articulado pelo presidente
da Funetec-PB Anselmo Castilho e
acompanhado pela pró-reitora de
ensino, professora Mary Roberta.
Ao ﬁnal do encontro, o reitor Nicácio externou o reconhecimento
pelo trabalho de expansão da rede
federal de ensino na Paraíba e pelas
políticas públicas ofertadas, oportunizando aos jovens uma formação
digna e de qualidade.

Foto: Roberto
Stuchert Filho

HOMENAGEM A CORIOLANO

Placa comemorativa preserva história do professor e comemora os seus 140 anos

A

s comemorações aos 106
anos do Instituto Federal da
Paraíba começaram com o
descerramento da placa comemorativa em homenagem ao professor
João Rodrigues Coriolano de Medeiros, escriturário da Escola de Aprendizes Artíﬁces que se converteu em
seu diretor e fez-se pioneiro do ensino dirigido e proﬁssionalizante na
Paraíba.
O prédio centenário de linhas arquitetônicas arrojadas localizado na
Avenida João da Mata em Jaguaribe,
onde funciona a Reitoria do IFPB,
recebeu o nome de seu ilustre ex-diretor. A homenagem é para lembrar os 140 anos de nascimento do
educador, que também foi fundador
e primeiro presidente da Academia
Paraibana de Letras.
O evento contou com a presença

de várias autoridades, servidores e
convidados. A solenidade de descerramento da placa comemorativa foi
prestigiada pelo bisneto de Coriolano de Medeiros, Sérgio Rolim Mendonça, que agradeceu em nome da
família a homenagem ao bisavô.
Além dele, o ex-deputado Ramalho
Leite, atual ocupante da cadeira nº
07, da Academia Paraibana de Letras, cujo fundador foi o próprio
Coriolano de Medeiros, disse que
o professor foi um dos inspiradores
da educação proﬁssional na Paraíba
e lembrou que teve uma presença
marcante na vida sociocultural paraibana, que se reﬂetiu na fundação
de instituições culturais que ainda
hoje permanecem vivas e que nasceram da sua iniciativa.
“Estamos evidenciando o traço do
humanismo da nossa instituição”

disse o reitor Nicácio Lopes. A solenidade foi embalada pela apresentação do Coral Bem-Viver, do IFPB,
sob a regência da Professora Marinalva Firmino.
Logo em seguida, acompanhados
pelos ex-diretores Antônio Carlos
Gomes Varela e João Batista de Oliveira Silva, o reitor Nicácio inaugurou a Galeria de ex-Dirigentes, espaço destinado a homenagear todos
os diretores que contribuíram para
tornar possível o trabalho desenvolvido pelo atual IFPB. A galeria conta
com fotos do ex-dirigente Miguel de
Medeiros Raposo, que foi diretor de
1910 a 1920, até os dias atuais. Também estiveram presentes ao evento,
e foram homenageados, os ex-diretores Almiro de Sá Ferreira, Itapuan
Bôtto Targino, Bráulio Pereira Lins
e José Rômulo Gondim de Oliveira.
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NOVO PORTAL DE PERIÓDICOS

Instituto lança novo sistema de armazenamento e divulgação de produção institucional

F

oi através de um click que o
reitor Nicácio lançou simbolicamente, durante as comemorações dos 106 anos do IFPB, o
Portal de Periódicos e o Repositório
Digital do Instituto. Os instrumentos são importantes mecanismos de
gestão da informação institucional e
ampliação da visibilidade do conhecimento acadêmico produzido.
“Em tempos de prodigioso avanço
das tecnologias da informação, sistemas de armazenamento e divulgação das produções acadêmico-cientíﬁca tornam-se indispensáveis
para as instituições educacionais,
por promoverem a preservação, o
acesso livre à informação e a ampliação da produção institucional,
entre outros benefícios”, destacou
a pró-reitora de Pesquisa, Inovação
e Pós-Graduação, Francilda Araújo.
Ainda segundo a pró-reitora, a partir de agora, o trabalho consiste na
divulgação e consolidação dos instrumentos junto à comunidade. “A
ideia agora é consolidar e mostrar a
comunidade como utilizar os dois
serviços. Em relação ao portal, iremos divulgar as normas para sub-

missão de novos periódicos nos
campi. Sobre o repositório, já existe
uma comissão trabalhando na elaboração do regulamento, para em
seguida realizarmos o mesmo trabalho de divulgação”.
A pró-reitora fez questão de destacar
o apoio de servidores e alunos para
a concretização do projeto. “É bem
verdade que o processo adveio de
uma propositura da Gestão, representada mais especiﬁcamente pelas
Pró-Reitorias de Pesquisa, Inovação
e Pós-Graduação e a Pró-Reitoria
de Extensão, além da Diretoria de
Tecnologia da Informação, que atuaram conjuntamente no sentido de
pesquisar, planejar e encontrar mecanismos para execução das atividades. Mas, por outro lado, e em nada
menos importante, pela signiﬁcação
que tem para nós, como instituição
educadora, ressalta-se a participação
de grupos de estudantes bolsistas e
voluntários das áreas de desenvolvimento de software e design gráﬁco
que se engajaram na efetivação das
ações propostas”, acrescentou.
Para o reitor Nicácio, as ferramentas são altamente modernas e es-

senciais, “pois além de hospedar e
armazenar conteúdos, estimulam a
produção cientíﬁca do IFPB e também servem como prestação de
contas do material produzido na
instituição para a sociedade”. Nicácio enfatizou a facilidade na navegação das ferramentas como um
diferencial. “Os usuários encontram
ampla facilidade no acesso e na navegação, que representa um grande
diferencial se compararmos a outros mecanismos existentes na atualidade”, ﬁnalizou o reitor.
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SESSÃO CONJUNTA COMEMORATIVA
Instituto Federal e Academia Paraibana de Letras abrem evento

D

uas instituições ligadas pela
valorização da educação e
cultura reunidas numa noite
especial. Assim foi a sessão conjunta
do IFPB com a Academia Paraibana
de Letras – APL - dentro das comemorações dos 106 anos do Instituto
Federal da Paraíba e 140 anos de nascimento do educador Coriolano de
Medeiros.
Compuseram a mesa de honra o rei-

tor Nicácio Lopes; o Presidente da
APL, Damião Ramos Cavalvanti; o Secretário Estadual de Infraestrutura,
João Azevedo, que representou o governador Ricardo Coutinho; e o Deputado Estadual João Gonçalves, que
compareceu em nome da Assembleia
Legislativa.
Em seu discurso o Presidente da APL
enalteceu o compromisso das duas
instituições com o futuro da educa-

ção no país. O reitor Nicácio Lopes
lembrou a trajetória de sucesso do
Instituto Federal e falou dos desaﬁos
e responsabilidades dos gestores.
A sessão realizada no auditório do
Edifício Coriolano de Medeiros, sede
da Reitoria, em Jaguaribe, foi encerrada com a entrega de comendas e
títulos a instituições e parceiros do
IFPB, seguida da apresentação do
Grupo de Sax do Instituto.
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IFPB homenageia instituições parceiras
Entidades foram lembradas pela colaboração nesses 106 anos

A

história do IFPB não se construiu sozinha ao longo dos
106 anos. Para homenagear
as instituições que foram fundamentais para a sua consolidação, a
Reitoria entregou um troféu comemorativo no dia do aniversário. No
total, foram homenageadas 10 entidades.
O presidente da Federação das Indústrias da Paraíba (FIEP), Francisco
de Assis Benevides (Buega) Gadelha, foi o primeiro a receber o troféu. Momentos antes, conversando
com a Ascom, ele destacava a emoção de receber a homenagem de
uma instituição que considera “símbolo da formação proﬁssional”. Ele
ressaltou que o IFPB tem cadeira
como conselheiro no Senai, sempre
trazendo excelentes contribuições,
da mesma forma que o Sistema S
tem representação no Conselho Superior do Instituto.

“Considero o IFPB um pai da formação proﬁssional. Essa, que foi a
primeira unidade de ensino técnico
do Estado, vem sendo primando
pela educação de alta qualidade,
visando a empregabilidade. Sinto
uma alegria em receber esse troféu
no momento em que está sendo homenageado Coriolano de Medeiros,
um patoense que deixou aqui a sua
marca de competência e inteligência”, destacou Buega Gadelha.
As outras entidades que receberam
o troféu foram: a Federação do Comércio da Paraíba (Fecomércio),
representada pela diretora do Sesc-PB, Mônica Barros; a Federação da
Agricultura e Pecuária da Paraíba
(Faepa), representada pelo vice-presidente Vanildo Pereira da Silva;
o Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia da Paraíba (CREA-PB),
representado pelo vice-presidente

Adilson Dias de Pontes, que é professor do Campus João Pessoa do
IFPB; a Cooperativa de Crédito Coopercret, pertencente ao Sicoob, representada pelo presidente Hermes
Moreno, servidor aposentado do
IFPB; a Associação dos Servidores
do IFPB (Assiﬁpb), representada
pelo presidente Francisco Antônio
Borges de Moura, diretor administrativo do campus Santa Rita do
IFPB; o Sindicato dos Trabalhadores
da Educação Básica Proﬁssional e
Tecnológica da Paraíba (Sintef-PB),
representado por Regina Negreiros,
coordenadora cultural, a Fundação de Apoio ao IFPB (Funetec-PB),
pelo superintendente Anselmo Castilho; a Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas (Facisa), através do
diretor Dalton Roberto Benevides
Gadelha. O Sebrae Paraíba também
foi homenageado pelo IFPB.

Representantes
da indústria,
agricultura e
comércio foram
homenageados

Reitores da
UEPB, UFCG
e UFPB foram
homenageados
no evento
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Diretores dos Campi recebem
troféu 106 anos
Instituto Federal homenageia servidores e alunos de todos os campi através de seus diretores

T

odos os diretores dos campi
do IFPB também receberam
o troféu, representando a comunidade de professores, técnicos
e estudantes. Conﬁra os nomes:
Campus Areia – diretor Adriano
Ferreira de Melo; Campus Avançado
Cabedelo Centro – diretora Keitiana de Souza Silva; Campus Cabedelo – diretor-geral Lício Romero
Costa; Cajazeiras – diretora-geral
Lucrécia Teresa Goncalves Petrucci;
Campus Campina Grande – diretor-geral José Albino Nunes; Campus

Catolé do Rocha – diretor Caetano
Jose de Lima; Campus Esperança
– diretor Valnyr Vasconcelos Lira;
Campus Guarabira – diretor-geral,
Cristiano Lourenço Elias; Campus
Itabaiana – diretor Francisco Emanoel Ferreira de Almeida; Campus
Itaporanga – diretor Ridelson Farias de Sousa; Campus João Pessoa
– diretor-geral Neilor Cesar dos
Santos; Campus Mangabeira – diretora Zoraida Almeida de Andrade
Arruda; Campus Monteiro – diretor
Fabio Sampaio dos Santos Câmara;

Campus Patos – diretor-geral Hélio
Rodrigues de Brito; Campus Pedras
de Fogo – diretor Alexandre Urquiza de Sá; Campus Picuí – diretor de
ensino Suelânio Viegas de Santana;
Campus Princesa Isabel – diretor
Joselito Eulâmpio da Nóbrega; Campus Santa Luzia – diretor Jerônimo
Andrade da Nóbrega; Campus Santa
Rita – diretor Sabiniano Araújo Rodrigues; Campus Soledade – diretor
Geraldo da Mota Dantas e Campus
Sousa – diretor-geral Eliezer da
Cunha Siqueira.
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IFPB concede Título de Mérito
Educacional e Medalha Coriolano
As honrarias foram entregues a personalidades que se destacaram na área da educação

D

urante as comemorações
dos seus 106 anos, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba concedeu o Título de Mérito Educacional
e a Medalha Coriolano de Medeiros
às personalidades que prestaram
relevantes serviços, sendo destaque
nas ações educacionais.
O Título de Mérito Educacional foi
entregue aos ex-diretores da Instituição Espedito Pereira e Bráulio Pe-

reira Lins; ao secretário de Recursos
Hídricos, do Meio Ambiente e da
Tecnologia da Paraíba, João Azevedo Lins(ex-aluno); ao comandante
da Capitania dos Portos da Paraíba,
Valdinei Ciola; ao secretário de Educação do Estado da Paraíba, Aléssio
Trindade de Barros (ex-aluno); ao
ex-secretário da Educação Proﬁssional e Tecnológica do Ministério da
Educação, Eliezer Pacheco; e aos
reitores Margareth de Fátima Formi-

ga, da UFPB, José Edilson de Amorim, da UFCG, e Antônio Guedes
Rangel Júnior, da UEPB.
A Medalha Coriolano de Medeiros
foi entregue ao Presidente da Academia Paraibana de Letras, Damião
Ramos Cavalcanti, e aos ex-diretores
Antônio Carlos Gomes Varela, Francisco Cicupira de Andrade Filho, Joabson Nogueira de Carvalho, João
Batista de Oliveira Silva e José Rômulo Gondim de Oliveira.
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Campus João PessOa também
celebra os 106 anos do IFPB
Reinstalação da Galeria de Fotos de Ex-Diretores

A

solenidade de comemoração
dos 106 anos IFPB reuniu
ex-diretores, familiares, gestores, servidores e estudantes para
homenagear aqueles que dedicaram
suas vidas para construção e consolidação do Instituto Federal da
Paraíba como referência de ensino
proﬁssional no estado.
A Camerata de Violões do IFPB recepcionou os presentes com uma
seleção de músicas regionais e deu
um tom animado e nostálgico da
celebração. Quem esteve presente
relembrou os desaﬁos e conquistas
alcançadas ao longo dos 106 anos
do IFPB através de um vídeo sobre
a evolução da instituição. A programação de aniversário culminou com
a reinstalação da Galeria de Fotos
dos Ex-Diretores do Campus João
Pessoa.
Para o atual diretor-geral do campus JP, professor Neilor Cesar dos
Santos, a solenidade representa o
reconhecimento do trabalho e dedicação daqueles que construíram
o IFPB. "Sabemos o quão difícil é
disseminar a Educação em nosso

país. Testemunhamos os desaﬁos
que nossos gestores, professores,
técnicos-administrativos e estudantes têm enfrentado". Ele lembrou
que todos os avanços alcançados
são fruto do esforço de servidores, que trabalharam movidos pelo
desejo de transformar a sociedade
pela educação.
O reitor do IFPB, professor Cícero
Nicácio, disse estar emocionado
ao rever colegas que o receberam,
quando ele passou a fazer parte do
quadro de servidores do instituto. "Nesses 106 anos escrevemos a
história da educação no Brasil e na
Paraíba. História feita por homens e
mulheres ao longo dos anos. Temos
a oportunidade de celebrarmos, de
fazer um tributo de gratidão aos
nossos gestores, alguns dos quais
estão aqui presentes. Personagens
que escreveram belíssimas páginas
na história da instituição".
Participaram da solenidade os seguintes ex-diretores: Itapuã Botto
Targino, Bráulio Pereira Lins, Almiro de Sá Ferreira, José Rômulo
Gondim de Oliveira, João Batista de

Oliveira Silva e Joabson Nogueira de
Carvalho.
No descerramento da galeria, o professor Itapuã representou todos os
ex-diretores e falou da alegria de
receber a homenagem. "Quando
cheguei ao campus, fui ver um pau-brasil plantado há 40 anos. A árvore cresceu muito, assim como o
Instituto está crescendo. Olhei para
outros lugares e tive muitas recordações dos primeiros momentos
vividos nessa casa. Essa galeria nos
faz relembrar épocas distantes e recentes, da continuidade administrativa dessa instituição". O ex-diretor
também enfatizou que a solenidade
representa uma forma de respeitar
o passado e reconhecer o que cada
um pôde fazer na construção da instituição.
Para encerrar a solenidade, foi realizada a cerimônia de hasteamento
das bandeiras e servido um coquetel de confraternização no jardim
do campus, momento aproveitado
pelos presentes para conversar e reviver histórias.
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COLECIONANDO BOAS NOTÍCIAS
Campus Cabedelo comemora seis anos de existência

C

omo parte das comemorações dos 106 anos do IFPB,
o Campus Cabedelo também
fez a festa de seus seis anos de atividades, com boas novas para a comunidade acadêmica do IFPB em
Cabedelo. Foram entregues o novo
Bloco Administrativo e a Biblioteca,
garantindo excelentes ambientes
de trabalho, de estudo e reﬂexão.
O Campus Cabedelo também obteve ótimos índices de submissão e
aprovação de projetos, programas
e núcleos de extensão e pesquisa;
inclusive com a aprovação de projetos com ﬁnanciamento externo,
em Chamada Pública da SETEC/

CNPq, evidenciando as pesquisas
desenvolvidas na área de Recursos
Pesqueiros.
Para o Diretor-Geral, Lício Romero
Costa, o número de beneﬁciados
com os programas de Assistência
Estudantil no Campus aumentou
em todas as modalidades de auxílio.
“Nosso Curso Técnico em Meio Ambiente foi reconhecido pelo CREA,
e nosso Curso Superior de Tecnologia em Design Gráﬁco obteve nota
máxima em avaliação do MEC, que
observou elementos como organização didático-pedagógica, corpo
docente e infraestrutura, conﬁrmando o Curso de Design Gráﬁco do

Campus Cabedelo como o melhor
do Nordeste e colocando-o entre os
cinco melhores do país”, aﬁrmou o
diretor.
Nos últimos editais lançados pela
PROEXT, Cabedelo teve a submissão
e aprovação de várias propostas. No
PROEVEXT, foram 4 eventos aprovados. Para o Diretor Lício, estes
resultados motivaram a proposição
de que Cabedelo seja o município a
sediar a próxima edição do Encontro de Extensão do IFPB, proposta
muito bem acolhida pelos extensionistas presentes ao III ENEX, realizado na cidade de Areia.
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Itapuan Bôtto targino recebe
título de professor honoris causa
Emoção toma conta do professor ao relembrar sua trajetória

O

título honoríﬁco de professor honoris causa foi concedido pela primeira vez
em 106 anos de história do IFPB. O
agraciado foi o professor e ex-diretor Itapuan Bôtto Targino. O docente esteve à frente da Escola Técnica
Federal da Paraíba durante quase 20
anos. A outorga do título ocorreu
durante a solenidade comemorativa
ao aniversário da instituição, no dia
23 de setembro.
“Recebo este título com muita emoção. Este é o primeiro título que o
Instituto confere e isto me dá uma
sensação de dever cumprido e agradecimento ao reconhecimento em
vida pelo que eu pude fazer em prol
da educação no estado”, aﬁrmou o
professor Itapuan Bôtto Targino.
Para o docente, o Instituto Federal
da Paraíba representa hoje um instrumento que guia os alunos para a
participação efetiva no desenvolvimento do país através do trabalho.
“Vejo o IFPB com aquele mesmo
crescimento que eu vi nas árvores
que plantei aqui há 50 anos e ﬁco

feliz em ver que brotou o desenvolvimento de um bem-estar social em
conquistas pessoais e coletivas. Aqui
se faz educação tecnológica com humanismo”, comentou.
Itapuan lembrou ainda o seu tempo
à frente da Escola Técnica. “O que
mais me marcou durante o tempo
em que fui diretor desta escola foi o
contato com a juventude”, aﬁrmou
o ex-diretor, que assumiu o cargo
aos 26 anos de idade. “Esse contato com a juventude diariamente me
revigorava, me dava força para continuar oferecendo tudo de mim em
prol da escola e da educação paraibana”, contou o professor.
A trajetória de Itapuan foi exaltada
pela docente Ângela Bezerra Castro. Ela lembrou dos tempos difíceis do regime militar e do mérito
do professor Itapuan em conduzir
a escola de forma justa, igualitária e
competente. “Era um verdadeiro líder, sabia a importância de ouvir, de
dialogar”, enfatiza a professora Ângela ao perceber que, mesmo após
tantos anos, sua marca permanece

na maioria dos espaços do Instituto
através do seu obstinado projeto de
uma educação pública de qualidade.
Currículo – Itapuan Bôtto Targino
é natural de João Pessoa-PB, tendo
nascido em 10 de maio de 1938.
Titulou-se em Ciências Jurídicas e
Sociais pela Faculdade de Direito da
Paraíba, em 1960, e se formou em
Licenciatura em Pedagogia (Habilitação em Administração Escolar)
pela Universidade Federal da Paraíba, em 1975. É ocupante da cadeira nº 46 da Academia Paraibana de
Letras.
Ingressou no magistério em 1962,
lecionando na Escola Técnica de
Comércio Assis Vidal. Exerceu os
cargos de Diretor da Escola Técnica Federal da Paraíba no período de
1964-1983; Secretário Municipal de
Educação e Cultura de João Pessoa
de 1983 a 1985 e em 1992; Supervisor das Escolas Técnicas Federais,
MEC, em Brasília; Presidente da
Fundação Espaço Cultural da Paraíba (FUNESC) em 1995; Membro
do Conselho Estadual de Cultura
da Paraíba; Chefe do Cerimonial
do Governo do Estado da Paraíba;
e Diretor Executivo do Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico do
Estado da Paraíba, dentre outros
cargos.

