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mensagem do reitor

Olá comunidade acadêmica do IFPB!

Nós temos plena consciência de que este ano de 
2019 não foi um ano fácil. Foi um ano marcado 
por muitas dificuldades. No entanto, isso não 
nos impediu de avançarmos. Eu destacaria, por 
exemplo, o conjunto de obras que nós entregamos 
à nossa comunidade. Nós vivenciamos um ano 
marcado por contingenciamentos, por retração 
econômica e corte de recursos. Mas, mesmo 
assim, conseguimos entregar um conjunto 
muito robusto de obras espalhadas em toda a 
espacialidade territorial de nosso Instituto, com 
destaque para João Pessoa, Picuí, Cajazeiras. 
Também destaco aqui a inauguração do Campus 
de Santa Rita e tantas outras obras estruturantes.

Na área conceitual dos nossos cursos, nós 
destacaríamos os conceitos positivos que 
recebemos: 8 cursos superiores com avaliação 
no conceito cinco (o máximo), mais 27 cursos no 
conceito quatro, ou seja, nenhum curso abaixo do 
conceito quatro.

Na Educação a Distância (EaD), nós obtivemos o 
conceito cinco e no recrendiamento da instituição, 
nós obtivemos um conceito igualmente robusto. 
São muitos números importantes!

E tudo isto eu atribuo ao seu protagonismo, 
ao protagonismo de nossos professores, 
educadores, da nossa equipe gestora, dos 
técnico-administrativos, dos estudantes, dos 
trabalhadores terceirizados.

Eu quero continuar contando com o seu apoio, 
para que cada vez mais nós possamos consolidar 
uma educação socialmente referenciada, 
libertadora, emancipatória e transformadora.

Que neste próximo ano, tenhamos novamente 
muitas realizações para nossa Instituição e para 
todos nós e nossas famílias!

Nicácio Lopes
Reitor do IFPB
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IFPB PARTICIPA DO IV ENCONTRO 
NACIONAL DA REDE ODS BRASIL

Representantes de instituições públicas 
de Ensino, Pesquisa e Extensão, e 
membros de organizações da Sociedade 
Civil participaram, de 18 a 20/11, no 
auditório da Federação das Indústrias do 
Estado da Paraíba, em Campina Grande, 
do IV Encontro Nacional da Rede ODS 
Brasil. O IFPB foi representado pela Pró-
Reitora de Extensão e Cultura, Maria 
Cleidenedia Morais Oliveira. Para ela, a 
participação foi bastante enriquecedora, 
uma vez que as ações do IFPB no ensino, 
pesquisa e extensão precisam estar 
convergentes com esses 17 objetivos de 
desenvolvimento sustentável e, durante 
o evento, os participantes tomaram 
conhecimento do acompanhamento das 
ações da Agenda 2030. “Agora o IFPB 
também faz parte da Rede ODS, pois 
durante a Expotec nós assinamos um 
termo de compromisso para vincularmos 
nossas ações aos objetivos de 
desenvolvimento sustentável”, esclareceu 
a Pró-Reitora.

IFRO E IFPB ASSINAM TERMO DE 
COOPERAÇÃO SOBRE EDUCAÇÃO A 
DISTÂNCIA

A Reitoria do IFPB recebeu a visita 
de gestores do Instituto Federal de 
Rondônia (IFRO) para assinar um 
Termo de Cooperação visando firmar 
uma parceria na área de EaD. O reitor 
do IFRO, Uberlando Tiburtino Leite, 
veio acompanhado do diretor de EAD, 
Adonias Soares da Silva Junior, e do 
diretor geral do Campus São Miguel do 
Guaporé, Miguel Fabricio Zamberlan. 
Eles foram recebidos pela pró-reitora 
de Ensino, Mary Roberta Marinho, pelo 
diretor EAD do IFPB, Marcos Vicente 
dos Santos, e pela coordenadora UAB/
IFPB, Márcia Oliveira Alves, além de 
Francisco Rodrigues, da equipe EAD. Os 
prefeitos das cidades de Mari, Francisco 
Dantas, e de Olho D’Água, Genoilton 
João de Carvalho, também participaram 
do encontro, já que seus municípios são 
beneficiados com cursos EAD do IFPB. 
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CAMPINA GRANDE SEDIA ETAPA 
FINAL DOS IV JOGOS INTERCAMPI

A etapa final dos IV Jogos Intercampi 
do Instituto Federal da Paraíba foi 
realizada no Ginásio Poliesportivo do 
Campus Campina Grande, de 21 a 24 
de novembro. As delegações dos 17 
campi participantes do evento entraram 
no ginásio aplaudidos pelo público. 
Participaram desta última etapa cerca 
de 400 atletas que disputaram medalhas 
nas modalidades de futsal, futebol de 
campo, tênis de mesa, xadrez, vôlei de 
quadra e areia, handebol e basquete. 
O investimento nas quatro etapas dos 
jogos foi de aproximadamente R$ 160 
mil. Somando todas as etapas mais de 
600 atletas dos 17 campi competiram. 
Participando da abertura do evento, 
o Reitor Nicácio Lopes destacou a 
importância do esporte para a formação 
dos estudantes. “Precisamos de fato 
investir no que o esporte representa: 
respeito às pessoas, humanização e 
disciplina. Queremos cada vez mais jogos 
consistentes e representativos”, disse o 
Reitor.
 
QUARTA TURMA DE SERVIDORES 
RETORNAM DE INTERCÂMBIO NO 
CANADÁ

No mês de outubro, seis servidores 
retornaram da cidade de Toronto, no 
Canadá. Eles foram contemplados 
com o intercâmbio para frequentar 
aulas na ILSC Schools of Canada, uma 
das instituições mais tradicionais da 
região. O programa de intercâmbio é 
oferecido pela Assessoria de Relações 
Institucionais e Internacionais (Arinter) 
em parceria com a Pró-Reitoria de Ensino 
(PRE). Desde o ano de 2017, quando 
foi iniciado o Programa de Imersão 
de Língua Inglesa, 34 servidores entre 
técnico-administrativos e professores já 
foram beneficiados com o intercâmbio 
na cidade de Toronto, no Canadá. Novos 
editais serão lançados no próximo ano 
para proporcionar nova oportunidade 
aos servidores e também estudantes do 
Instituto Federal da Paraíba.
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Baseado nos princípios da igual-
dade, impessoalidade e da com-
petição, o concurso público é 

um dos instrumentos legais e democrá-
ticos que o Poder Público utiliza para a 
contratação de pessoal. Neste sentido, 
o Instituto Federal da Paraíba realizou 
em 2019 um dos maiores processos se-
letivos do Estado. O concurso público 
para contratação de novos servidores 
atraiu cerca de 60 mil candidatos.

O certame contemplou três editais: 
(147) para Técnico-administrativo, 
(149) Tradutor e Intérprete de Libras 
e (148) para o cargo de Professor do 
Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
(EBTT). Para cada edital foi elaborado 
um calendário próprio. 

As inscrições para os cargos da carreira 
de Técnico-Administrativo em Educa-
ção nos níveis C,D e E, e para Tradutor 
e Intérprete de Libras tiveram início em 
janeiro de 2019. A procura surpreen-
deu. Ao todo 33.683 candidatos tive-
ram as inscrições efetivadas. O certame 
ofereceu 38 vagas para cargos sem pro-
va prática.

No mês seguinte, em fevereiro, foi a 
vez do início das inscrições do concur-
so para Professor. O interesse dessa ca-
tegoria em ingressar no IFPB também 
foi grande. Ao todo 23.852 candidatos 
tiveram as inscrições efetivadas. O con-
curso que ofereceu 90 vagas foi dividi-
do em três etapas: prova escrita, prova 
de desempenho e de títulos, além do 
processo de heteroidentificação.

Nova banca

Para dar mais agilidade e eficiência ao 
certame, a Comissão Permanente de 
Concursos Públicos (Compec) contou 
com um aliado: o Instituto de Desen-
volvimento Educacional, Cultural e As-
sistencial Nacional (IDECAN). A nova 
banca gerenciou as etapas dos três edi-

Professores, Técnico-administrativos e Tradutor e Intérprete de Libras já tomaram posse

IFPB REALIZA concurso público para
servidores e atrai 60 mil candidatos

tais, mas a Compec manteve sua equipe 
e trabalhou de forma conjunta na su-
pervisão dos procedimentos de todo o 
processo. 

Provas

As provas objetivas para Técnico-Admi-
nistrativo ocorreram no dia 19 de maio 
e os exames para Libras no dia 26 de 
maio. Após o processo de aferição da 
veracidade da autodeclaração como 
pessoa negra (heteroidentifcação) fo-
ram conhecidos no mês de agosto os 
novos servidores do IFPB. O resultado 
final para Libras saiu no dia 7, já os 
aprovados para Técnico-Administrativo 
conheceram suas notas finais no dia 15 
de agosto.

Os candidatos ao cargo de professor 
realizaram as provas objetivas no dia 
09 de junho. Eles foram submetidos 
também às provas de desempenho, de 
títulos e ao procedimento de heteroi-
dentificação. No dia 26 de dezembro 
foi divulgado o resultado final.  

Convocações

Os resultados finais do concurso públi-
co do IFPB foram publicados no Diário 
Oficial da União (DOU). Em novembro 

de 2019 os primeiros convocados entre 
os aprovados para Técnico-Administra-
tivo foram nomeados e no mês seguinte 
ocorreu a posse coletiva. Outro grupo 
de aprovados para TA foi empossado 
em janeiro de 2020.  

Os primeiros convocados entre os apro-
vados no concurso para Professor fo-
ram nomeados em dezembro de 2019 
e a posse coletiva ocorreu em janeiro 
de 2020. Todos os recém-empossados 
participaram de um Curso de Ambien-
tação e Iniciação ao Serviço Público, 
organizado pela Diretoria de Desenvol-
vimento de Pessoas. 

Segundo o presidente da Comissão Per-
manente de Concursos Públicos (Com-
pec), Simão Viana, o sucesso do con-
curso é fruto do trabalho coletivo de 
vários setores em parceria com o IDE-
CAN. Simão também destacou a atu-
ação da Diretoria Geral de Tecnologia 
da Informação (DGTI) na concepção 
dos sistemas informatizados que foram 
fundamentais para gerir as demandas 
ao longo do processo. “Vale ressaltar 
também a colaboração da Reitoria, das 
Pró-Reitorias de Ensino e de Adminis-
tração, além da Diretoria de Comunica-
ção que fez a divulgação do concurso 
junto à mídia” disse o gestor.

Simão Viana, 

da Compec: 

o sucesso do 

concurso fruto 

do trabalho 

coletivo.
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Foram entregues à comunidade cerca de R$ 60 milhões em investimentos

IFPB INAUGURA novas estruturas e
equipamentos em vários campi do Estado

O mês de dezembro no IFPB 
marcou a inauguração de 
diversos espaços importan-

tes para a comunidade acadêmica. 
Foram cerca de R$ 60 milhões de 
investimentos concretizados em no-
vas estruturas e equipamentos que 
impulsionam o desenvolvimento 
educativo em vários campi e na Rei-
toria. O reitor Nicácio Lopes empre-
endeu uma maratona pelo Estado 
para estar presente em cada soleni-
dade de inauguração, do litoral ao 
sertão. 

O Núcleo Avançado de Lucena, li-
gado ao Campus Cabedelo Centro, 
recebeu reforma completa em seus 
222,42 m² de área construída, com-
postos por duas salas administrati-
vas, duas salas de aula, espaço de 
vivência, copa, dispensa e banheiros 
adaptados. Lá, funcionam os cursos 
técnicos de Guia de Turismo, Pesca 

e Transações Imobiliárias.

“Esta obra não foi erguida apenas 
com tijolos e argamassa, mas edifi-
cada no idealismo e no sonho. Ter 
esse ambiente aqui reformado é 
muito importante, é uma conquista, 
é a culminância de um projeto que 
espero que cresça”, declarou a Di-
retora do Campus Cabedelo Centro, 
Keitiana Souza.

Dois dias depois, o reitor Nicácio 
Lopes já estava no sertão abrindo a 
solenidade de inauguração do novo 
bloco de salas de aula do Campus 
Cajazeiras. A entrega fez parte das 
comemorações dos 25 anos de exis-
tência do campus e contou com re-
presentantes de todos os campi do 
IFPB, diretores, servidores, alunos 
e parceiros da instituição. O bloco 
de salas de aulas inaugurado possui 
mais de 1.400 m² de área, sendo 

composto por ambientes mobilia-
dos, em um investimento total de 
R$ 1.959.284,00. 

O Campus Avançado de Soledade 
também recebeu reforma em sua 
unidade. A obra teve o investimen-
to de R$ 331.166,61 e foi entregue 
à comunidade em 5 de dezembro, 
com solenidade festiva que come-
çou com música e teve homenagem 
a personalidades que contribuíram 
para a efetivação do campus. 
No dia seguinte, o Campus Guara-
bira recebeu o seu Espaço de Vivên-
cia, uma área de 54,84m² composta 
por cantina, área de alimentação, 
depósito e jardineira. O grupo “IF 
Music” e o Coral Libras “Mãos que 
Falam” abriram o evento. 

Para o reitor Nicácio, o momento 
demonstra a vivacidade e a humani-
dade do campus. “Essa solenidade 

Reitor Nicácio 
Lopes inaugura 
sede definitiva 
do Campus 
Santa Rita
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O Campus 
Guarabira 
inaugura seu 
Espaço de 
Vivências

O Campus 
Avançado 
de Soledade 
recebeu 
reformas

só nos mostra o quanto o campus é 
vivo, intenso, humano e acolhedor, 
com projetos que fazem o descor-
tinamento dos talentos dos nossos 
estudantes e sensibilidade cultural 
dessa unidade. Aos estudantes, que-
ro dizer com efetividade vocês são 
protagonistas das políticas e ações 
desenvolvidas no Campus Guarabi-
ra”. 

A Reitoria do IFPB também foi con-
templada com a concretização de 
uma obra: uma nova sala de almo-
xarifado na Pró-Reitoria de Adminis-
tração e Finanças (PRAF). O novo 
espaço para acomodar os materiais 
de consumo conta com uma área de 
cerca de 140 m2 e o valor investido 
foi de R$ 100 mil. O setor funcio-
nava de forma provisória em duas 
salas e agora conta com um espaço 
amplo, acessível e de fácil mobilida-
de, facilitando a entrada e saída dos 
itens.

Campus Santa Rita
O ano de 2019 marcou ainda a inau-
guração da sede definitiva do Cam-
pus Santa Rita no dia 10 de dezem-
bro. O prédio instalado no km 42 da 
BR 230 teve investimento de mais 
de R$ 11 milhões e ocupa uma área 
de 5.740,96m². Os blocos acadêmi-
cos, além das 16 salas de aula, pos-
suem Laboratórios de Automação e 
Instrumentação Industrial, Açúcar e 
Álcool, Metrologia, Microbiologia, 
de Desenho – CAD, Metrologia Elé-
trica, Metrologia Dimensional, Quí-
mica, Física, Biologia, Matemática, 
três Laboratórios de Informática. Os 
prédios possuem Coordenações de 

Curso e Sala de Professores. 

“Eu sou do primeiro ano, mas já sei 
da importância da chegada do IFPB 
em Santa Rita. O IFPB muda as nos-
sas vidas, possibilitou a muitos que 
não tinham condições de se loco-
mover para João Pessoa a ter uma 
formação. Temos cursos de áreas 
bem valorizadas, estamos com um 
pé no mercado de trabalho”, desta-
cou Maria Eduarda, representante 
dos alunos na mesa de honra da so-
lenidade. 

Em seu discurso, o reitor Nicácio 
Lopes afirmou que muitos se esfor-
çaram para que a obra do campus 
Santa Rita fosse entregue.
Já o secretário da Setec/Mec, Arios-
to Culau, lembrou que a Rede tem 
mais de 660 unidades espalhadas 
em 578 municípios. O titular da Se-
tec destacou que o Campus não é 
só dos estudantes e sim da comuni-
dade e instigou os gestores a forma-
rem mais parceiras com empresas e 
apresentar projetos para a expansão 

da Rede.

No dia 11 de dezembro foi a vez do 
Campus Picuí comemorar a entrega 
de mais obra: o Bloco de Mineração, 
Edificações e Geologia Bruno Rodri-
gues Fernandes e a Quadra Polies-
portiva do Campus Picuí. 

Composto por dois pavimentos, sa-
las de aula, dez laboratórios, duas 
salas de coordenação e bateria de 
sanitários masculinos e femininos, 
o Bloco de Mineração, Edificações 
e Geologia teve um investimento de 
R$ 1.534.823,74 e ocupa uma área 
de 1.377,65 m². Para a construção 
da Quadra Poliesportiva o orçamen-
to foi de 155.886,16 com uma área 
construída de 1.076,49 m². As duas 
obras beneficiarão mais de 1.200 es-
tudantes. 

O último dia de inaugurações foi em 
12 de dezembro, no Campus João 
Pessoa, com a entrega de seis novos 
espaços, que beneficiam cerca de 6 
mil estudantes, 633 servidores den-
tre docentes e técnico-administrati-
vos e 150 funcionários terceirizados.
“Vivemos um dia histórico. Estamos 
num espaço que existe há mais de 
meio século e hoje podemos entre-
ga-lo à comunidade renovado e mo-
dernizado. Uma obra que foi empre-
endida com muita coragem, ousadia 
e por meio de um investimento de 
mais de 10 milhões”, destacou o 
Reitor Nicácio.
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Novos indicadores de excelência 
são conquistas marcantes para o IFPB

A área de ensino do IFPB co-
meçou o ano de 2019 com a 
consolidação de uma exce-

lente notícia no campo do Ensino. 
Em 9 de janeiro, foi publicado no 
Diário Oficial da União o parecer 
que homologou, por unanimidade, 
o Conceito 4 obtido pelo IFPB no Re-
credenciamento Institucional. A ava-
liação presencial abrangeu os eixos 
de Planejamento e Avaliação Institu-
cional, Desenvolvimento Institucio-
nal, Políticas Acadêmicas, Políticas de 
Gestão e Infraestrutura Física. 

Um indicador importante de quali-
dade para a Educação a Distância do 
IFPB foi alcançado: Recredenciamen-
to na modalidade EaD que teve nota 
máxima após a avaliação realizada 
em setembro que objetivava verificar 
se a instituição atendia a todos os 
parâmetros legais para a oferta. Os 
avaliadores indicados pelo MEC/Inep 
analisaram as mesmas cinco dimen-
sões.
Além da graduação, cursos técnicos 
e especialização, a EAD em 2019 

realizou certificações de turmas do 
Mediotec com cursos técnicos EaD 
na modalidade concomitante, na 
parceria desenvolvida com o Estado 
da Paraíba. 

Um marco institucional importante 
nesse ano foi a aprovação das Di-
retrizes Indutoras para a oferta de 
Educação Profissional Técnica de Ní-
vel Médio Integrada. O documento 
contou com participação de todos 
os campi, da Reitoria e do Sintef-PB. 
Para o diretor de Educação Profissio-
nal, Degmar dos Anjos, o documento 
permite a uniformização das ações 
pertinentes ao Ensino Médio Inte-
grado, como a temporalidade dos 
cursos e a criação de uma matriz refe-
rencial para o mesmo curso ofertado 
em diversos campi. 

“As diretrizes para a educação profis-
sional visam contribuir para o entre-
laçamento dos principais temas que 
orientam os processos de ensino-
-aprendizagem para a educação pro-
fissional técnica, como legislação, 

perfil de formação, matriz curricular, 
metodologia, avaliação, formas de 
ingresso de discentes e gestão educa-
cional”, comentou Degmar.

Turmas pioneiras se formam e novos 
cursos iniciam

O pioneirismo foi outro destaque 
deste ano. Em junho, as primeiras 
turmas do Campus Santa Rita rece-
beram sua certificação. Foram 57 
estudantes dos cursos técnicos in-
tegrados ao Ensino Médio em Meio 
Ambiente e Informática certificados. 
Outra turma pioneira se formou em 
dezembro, no Campus Itabaiana. Os 
técnicos de Eletromecânica e Auto-
mação Industrial receberam os certi-
ficados do ensino médio integrado. 
Em junho, a conquista comemorada 
foi a implantação do primeiro cur-
so técnico subsequente do Campus 
Avançado Pedras de Fogo. São 40 no-
vos alunos no curso de Informática. 
Até então, o campus ofertava cursos 
de Formação Inicial e Continuada. 
Ainda falando em cursos técnicos 

Primeiras turmas 
do Campus Santa 
Rita recebem 
certificação

Recredenciamento da Instituição, turmas pioneiras e novos cursos foram destaques



Informativo do Instituto Federal da Paraíba - IFPB 7

Em Pedras de 
Fogo, solenidade 
comemora 
a conclusão 
das turmas 
do Programa 
MedioTec do IFPB

novos, o Campus Avançado de Areia 
ganhou mais um curso técnico sub-
sequente, de Administração. Novos 
cursos técnicos integrados ao Mé-
dio em Informática foram criados 
nos campi de Itaporanga, Catolé do 
Rocha e Princesa Isabel. O Campus 
Santa Luzia investiu em uma novida-
de também: o curso de Sistemas de 
Energia Renovável na modalidade 
subsequente. Em Picuí, abriu uma 
nova turma de Mineração e em Ita-
baiana uma de Eletromecânica. 

A aula inaugural do curso de Enge-
nharia Civil no Campus Patos foi um 
dos grandes motivos de comemora-
ção em julho. A graduação em Enge-
nharia era um antigo pleito da comu-
nidade que vê uma oportunidade de 
verticalização do ensino no IFPB, já 
que deve atender aos formados nos 
cursos técnicos de Edificações e Se-
gurança do Trabalho.

Além de Patos, o curso de Bacha-
relado em Engenharia Civil oferta 
vagas em Cajazeiras e João Pessoa. 
A pró-reitora de Ensino, Mary Ro-
berta Marinho, destacou que todo 
o processo de implantação do novo 
curso foi acompanhado de perto. 

“Como Pró-Reitoria, nossa missão é 
acompanhar não só a implantação, 
mas a execução e todos os processos 
avaliativos dos cursos, discutindo a 
existência de interesse real da co-
munidade local, as potencialidades 
da região, a infraestrutura e mão de 
obra do curso", afirmou.

Melhor estrutura, melhor ensino

Neste ano, o Sistema de Automação 
de Bibliotecas do IFPB (Koha) ex-
pandiu suas atividades totalizando 
11 campi no IFPB. Com o Sistema, 
os usuários poderão realizar pesqui-
sas bibliográficas online em todos os 
campi do IFPB. O Koha gera relató-
rios e estatísticas e agiliza a devolu-
ção, renovação e reserva do acervo.
O Departamento de Bibliotecas li-
gado à PRE comemora que as bi-
bliotecas do IFPB catalogaram mais 
de 7.500 títulos, e inseriram mais 
de 22.000 exemplares entre livros 
impressos, livros acessíveis, artigos 
científicos e trabalhos de conclusão 
de curso. Foram realizados mais 213 
mil atendimentos em 2019. O Siste-
ma do IFPB já atravessa mais frontei-
ras, pois o Instituto Federal do Ama-
pá solicitou uma cooperação técnica, 

segundo informou Thiago Cabral, 
chefe do Departamento de Bibliote-
cas. 

Na área de Estágio, a novidade foi a 
introdução do Programa de Aprendi-
zagem do Ministério do Trabalho e 
Emprego. “No programa, os jovens 
são capacitados na instituição for-
madora e na empresa, combinando 
teoria e prática. Os jovens têm opor-
tunidades de inclusão social com a 
experiência do primeiro emprego, 
desenvolvem competências para o 
mundo do trabalho e os contratan-
tes contribuem para a formação dos 
futuros profissionais. O acatamento 
pelo empregador à cota aprendiz mí-
nima é obrigatória”, destacou Glau-
ciene Oliveira, coordenadora de Es-
tágio da PRE. 

A Diretoria de Articulação Pedagó-
gica avançou durante o ano em um 
tema muito importante: a elabora-
ção das Diretrizes para atuação das 
equipes pedagógicas. O documento 
foi elaborado após evento reunindo 
cerca de 70 Técnicos em Assuntos 
Educacionais e Pedagogos dos campi 
e Reitoria. 
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Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação fecham o ano com saldo positivo de suas ações

PRODUÇÃO DO conhecimento é 
destaque e se consolida no IFPB

A pesquisa, a inovação e a pós-
-graduação vêm se consoli-
dando no IFPB e mostrado 

que, mesmo em tempos de crise, 
pode se reinventar. Ao longo do ano 
de 2019 várias ações foram promo-
vidas na perspectiva de contribuir 
para a produção do conhecimento 
e para o desenvolvimento científico, 
tecnológico e social, missão precí-
pua dos Institutos Federais. 

A valorização e o incentivo à pes-
quisa científica é dada por meio dos 
editais promovidos pelo IFPB e por 
agências de fomento, a exemplo 
do CNPq. Em 2019 foram lançados 
10 editais que possibilitaram o an-
damento de 404 trabalhos com re-
cursos próprios. Além disso, o IFPB 
aprovou um projeto na tradicional 
chamada universal do CNPq, um 
dos mais importantes editais de fi-
nanciamento da área.

A Chamada Interconecta é caracte-
rizada por envolver pesquisadores 

de diferentes campi num mesmo 
projeto e é responsável pelo fortale-
cimento e incentivo ao aumento da 
produção científica e dos grupos de 
pesquisa, recebendo um aporte de 
R$1.215.000,00 (um milhão, duzen-
tos e quinze mil reais) dos campi e 
Reitoria e R$110 mil reais do CNPq.
Para que não houvesse pesquisas 
paradas em meio à crise de recursos 
que afetou órgãos de fomento como 
o CNPq, algumas bolsas foram pagas 
com recursos próprios, conforme 
informações da Pró-Reitora de Pes-
quisa, Inovação e Pós-Graduação, 
Silvana Cunha, que afirmou que 
mesmo com o orçamento apertado 
conseguiu priorizar algumas áreas. 
Também foram lançados editais em 
parceria com outros setores, como 
a Diretoria de Educação a Distância, 
proporcionando oportunidades de 
ingresso na pesquisa cientifica por 
parte de estudantes da EaD.

Desenvolvimento Social no Estado 
– contribuindo com o desenvolvi-

mento de soluções tecnológicas, 
por meio de um Núcleo de Desen-
volvimento da PRPIPG, uma equipe 
do IFPB liderou o desenvolvimento 
do sistema “Paraíba de Oportuni-
dades”, plataforma que reúne um 
conjunto de informações que sobre 
os Arranjos Produtivos Locais (APLs) 
que permite ao empreendedor sa-
ber quais as oportunidades existen-
tes para o crescimento de seu negó-
cio. “O IFPB participou da equipe 
que aperfeiçoou o programa den-
tro do contexto da Rede PLADES e 
apresentou para o público na aber-
tura do 29º Salão de Artesanato da 
Paraíba, realizado em João Pessoa, 
em dezembro de 2018”, lembrou o 
Diretor de Pesquisa, Francisco Dan-
tas.

Pós-Graduação – como forma de va-
lorização da educação continuada, 
o IFPB também investiu em progra-
mas de pós-graduação para servido-
res e estudantes. Um dos destaques 
foi o programa Prodoutoral que 

Estudantes 
apresentam os 
resultados de 
seus projetos 

no SIMPIF
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ofertou três vagas possibilitando 
o afastamento integral do docente 
para cursar doutorado. 
Para os alunos matriculados nos 
cursos de pós-graduação do IFPB 
(PROFNIT, PROFEPT e PPGTI) foi 
lançado o edital InovaPós que be-
neficiou 06 estudantes com bolsas 
de estudo e apoio financeiro. Com 
o programa, fomentou-se a inova-
ção tecnológica, social e educacio-
nal, promovendo a aproximação do 
IFPB com o setor produtivo”, des-
tacou a Diretora de Pós-Graduação 
Deyse Morgana Correia.

Já para os servidores técnico-admi-
nistrativos que desejam uma quali-
ficação por meio da pós-graduação 
stricto sensu foi realizado um con-
vênio com a UFPB para o curso de 
Mestrado Profissional em Políticas 
Públicas, Gestão e Avaliação da Edu-
cação Superior (MPPGAV), com 30 
vagas exclusivas para servidores do 
IFPB. 

O Programa de Incentivo à Quali-
ficação dos Servidores – PIQIFPB, 
lançado em 2019 beneficiou 9 ser-
vidores. “Por meio do programa os 
servidores recebem uma bolsa para 
custear os estudos em Programas de 
Mestrado e Doutorado. São 6 servi-
dores no mestrado e 4 no doutora-

do recebendo bolsas de R$800,00 e 
R$1.000,00, respectivamente”, con-
firmou a Diretora.
Inovação – O ano de 2019 no âmbi-
to do setor de inovação tecnológica 
foi bastante promissor. O IFPB ficou 
em 11º lugar no ranking das insti-
tuições que mais solicitaram regis-
tros de programas de computador, 
de acordo com o Instituto Nacional 
de Propriedade Industrial em 2018. 
A Diretoria de Inovação Tecnológi-
ca comemora também primeira pa-
tente concedida ao IFPB pelo INPI, 
fruto do trabalho produzido pelo 
professor José Artur Alves Dias, do 
Campus João Pessoa. 

Foi lançado ainda o primeiro Ob-
servatório da Inovação do IFPB, no 
Campus Campina Grande, com o 
objetivo dar apoio aos Núcleos de 
Inovação Tecnológicas na avaliação 
e classificação de atividades e proje-
tos inovadores. O núcleo é compos-
to por bolsistas estudantes do curso 
PROFNIT. 

Realizando uma ação conjunta com 
os campi, a DIT vem orientando e 
acompanhando ações de captação 
de parcerias com empresas multi-
nacionais para realização de incu-
bação, a exemplo das tratativas que 
aconteceram em Monteiro, João 

Pessoa e Cabedelo. “Estamos acom-
panhando as ações relacionadas ao 
envolvimento de projetos que esta-
rão sendo realizados pelo IFPB em 
conjunto com a UFPB, SEBRAE, Se-
cretaria de Ciência e Tecnologia de 
João Pessoa, SUCESU e demais em-
presas de base tecnológica (TIC)”, 
informou o Diretor de Inovação, 
Maxwell Amaral.

Editora IFPB – com 11 livros publi-
cados em 2019, a editora do IFPB 
vem atuando de forma efetiva. De 
acordo com o Diretor Danilo Régis, 
mais 03 anais de eventos foram pro-
duzidos, 06 livros diagramados em 
parceria com o IFRN, 04 livros em 
produção. Os artigos publicados 
somam 80 nas 4 edições da revista 
Principía e mais 14 artigos em 2 edi-
ções da Revista de Agroecologia do 
Semiárido. 

Concluindo o ano de 2019 a PRPIPG 
realizou o III Simpósio de Pesquisa, 
Inovação e Pós-graduação (SIMPIF) 
que reuniu mais de mil visitantes e 
promoveu o envolvimento de todos 
os campi por meio da realização de 
apresentações, palestras, minicur-
sos, oficinas. Confira matéria nesta 
edição do jornal.

Equipe da PRPIPG 
comemora 

resultados da 
apresentação 

dos trabalhos de 
pesquisa



Informativo do Instituto Federal da Paraíba - IFPB10

Programas institucionais são fomentados e eventos movimentam comunidade acadêmica

INCENTIVO ÀS POLÍTICAS de 
extensão e Cultura marcam o ano

A extensão nos Institutos Fe-
derais vem conquistando um 
lugar de destaque ao lado do 

ensino e da pesquisa e no Instituto 
Federal da Paraíba não é diferente. 
Os incentivos às políticas de exten-
são e cultura marcaram o ano de 
2019 da PROEXC. Foram lançados 
26 editais tratando de diversas áre-
as, como bolsas para os programas 
institucionais e chamadas para par-
ticipação em diversos eventos cultu-
rais.

Estabelecer um elo entre o mundo 
produtivo, os segmentos sociais e os 
conhecimentos científicos e tecno-
lógicos foi a tônica dada pela gestão 
da PROEXC. Esse fato foi mostrado 
por meio da realização do 5º Enex 
que reuniu parceiros sociais por 
meio de iniciativas populares, so-
cioculturais e educativas. Também 

houve o fortalecimento aos núcleos 
de extensão dos campi por meio de 
fomento a projetos em andamento. 

O 5º Encontro de Extensão e Cul-
tura do IFPB (ENEX), realizado no 
período de 25 a 27 de setembro de 
2019, no IFPB Campina Grande, 
teve como tema “Diálogos exten-
sionistas por uma educação trans-
formadora”, e contou com a parti-
cipação de todos os Campi do IFPB, 
num total de mais de 900 pessoas 
participantes e mais de 1200 inscri-
tos. De acordo com a Pró-Reitora de 
Extensão e Cultura do IFPB, Cleide-
nedia Morais, “o número de inscri-
tos superou todas as nossas expec-
tativas”.

A música foi o ponto alto do penúl-
timo dia do ENEX 2019 com a re-
alização do Festival de Intérpretes 

e Canções do IFPB (FESTIN) que 
visou incentivar o potencial musical 
dos estudantes, no que se refere à  
interpretação e à composição, sem 
distinção de estilo, gênero, ritmo e 
nacionalidade. A edição do FESTIN 
2019, em continuidade às mudan-
ças de expansão conceitual imple-
mentadas na edição 2017, possibili-
tou a inscrição de canções autorais 
compostas por estudantes do IFPB, 
de modo que houve duas categorias 
(intérprete e música autoral) nas 
etapas local e estadual. A realização 
do Festin 2019 superou a de 2017 
contando com a participação de 17 
(dezessete) Campi do IFPB. Os 29 
candidatos ao título de melhor in-
terprete e de compositor do IFPB 
reuniram no palco principal do 
evento centenas de jovens.

Outro evento que também movi-

Equipe da 
Proexc participa 

de evento em 
Princesa Isabel
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mentou a comunidade acadêmica 
foi o II Festival Culturas Populares, 
que aconteceu nos dias 21 e 22 de 
novembro, na cidade de Princesa 
Isabel. O Festival teve como objetivo 
valorizar e difundir a importância da 
promoção e da proteção da diversi-
dade das expressões culturais popu-
lares. Nesse evento também aconte-
ceu a apresentação da 1ª Mostra de 
Curtas, Oficinas,
Apresentações de grupos culturais 
e a entrega do Prêmio “Vivos Sabe-
res”. 

O Festival realizado na Escola Esta-
dual Nossa Senhora do Bom Con-
selho contou com a participação de 
estudantes de vários Campi e de es-
colas da cidade. A história da cidade 
de Princesa Isabel também foi tema 
de uma mesa redonda intermediada 
pelos historiadores Domingos Ma-
ximiano, Manoel Arruda e Thiago 
Pereira. O público também pôde 
participar de oficinas sobre dança, 
pífano, cordel e penteados afro.
“Apesar de ser um ano de orçamen-
to contingenciado, mesmo assim 
conseguimos desenvolver as ativi-
dades que estavam planejadas. Eu 
destaco a publicação dos editais de 
fomento às atividades de extensão, 
a realização do Enex, quando tive-
mos um número muito expressivo 
de participantes, e a realização do 
Festin e do Festival Culturas Popu-
lares”, comentou a Pró-Reitora Clei-
denédia.

FORTALECIMENTO DOS PROJE-
TOS DE EXTENSÃO
Durante o ano, a PROEXC buscou 
fortalecer os Núcleos de Extensão 
e fomentar os projetos em anda-
mento. Entre eles, destacaram-se o 
fomento da extensão no projeto da 
Equipe Apollo do Campus Princesa 
Isabel, que conquistou o primeiro 
lugar em Jornada de Foguetes no 
Rio de Janeiro. A competição reuniu 
estudantes de todo o país na cidade 
de Barra do Piraí (RJ), no período 
de 12 a 15 de novembro.
Outro destaque foi o fomento da 
extensão para a equipe formada 
pelos alunos Arthur Vinicius Ribei-
ro de Freitas Azevedo e Guilherme 
Leite Maia, ambos do curso de En-
genharia Elétrica, do Campus João 
Pessoa, que participaram da 21ª Jor-
nada de Foguetes. Para a Pró-Reitora 
Cleidenédia, “é um resultado ímpar 
e histórico, visto que nunca houve 
participação do IFPB Campus João 
Pessoa na Jornada de Foguetes”.
Além disso, no período de 30/10 a 
01/11/2019, a PROEXC também par-
ticipou da Expotec 2019, no Centro 
de Convenções de João Pessoa-PB, 
com a apresentação de cinco Proje-
tos de Extensão Tecnológica.
MELHORIA DOS CURSOS DE FOR-
MAÇÃO INICIAL E CONTINUADA
A Pró-Reitoria de Extensão e Cultu-
ra também comemora a publicação 
de três edições da Revista Práxis e 
a aprovação da nova Resolução dos 
Cursos de Formação Inicial e Con-

tinuada (FIC) na 40ª Reunião Ordi-
nária do CONSUPER que aconteceu 
no dia 13 de dezembro de 2019. 
Para Cleidenédia Morais, a nova Re-
solução propõe melhorar os fluxos, 
desburocratizar os processos, tor-
nando os FIC mais eficientes. “Du-
rante o ano, o aumento na oferta de 
Cursos de Formação Inicial e Conti-
nuada nos Campi do IFPB superou 
as expectativas”, comemorou a Pró-
-Reitora. “Eu considero que este ano 
foi muito proveitoso, pois tivemos 
resultados bastante significativos, 
com muitas realizações”, concluiu.

II Festival 
Culturas 

Populares, 
em Princesa 

Isabel, 
valorizou as 
expressões 

da cultura 
popular

A música foi um 
dos destaques 

do  ENEX 2019
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Em ano de contingência, PRAF foi fundamental para melhorias das unidades do IFPB

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS faz 
balanço positivo das ações em 2019

“O ano de 2019 foi bas-
tante atípico porque 
tivemos um contingen-

ciamento de recursos no primeiro 
quadrimestre, e apesar das dificul-
dades que enfrentamos, consegui-
mos, com muito trabalho da equipe 
e das Direções de Administração 
dos Campi, manter o ritmo das ati-
vidades do IFPB”. A afirmação do 
Pró-Reitor de Finanças, Pablo An-
drey, reflete bem como foi o desen-
rolar do ano passado para esta que 
é a instância estratégica responsável 
pelos assuntos referentes à gestão 
orçamentária do IFPB.

A Pró-Reitoria de Administração e 
Finanças (PRAF) é composta pelas 
Diretorias de Manutenção e Logísti-
ca; Compras, Contratos e Licitações; 
Finanças e Orçamento e do Depar-
tamento de Patrimônio e Almoxari-
fado. Juntos eles formam a estrutura 
responsável pelo sucesso nas ações 
de planejamento, coordenação e fo-
mento das atividades e políticas de 

administração da gestão.

Fruto de uma promessa ao assumir 
a Pró-Reitoria em março do ano 
passado, Pablo Andrey vem, junto à 
equipe, implantando os processos 
eletrônicos em seus procedimen-
tos administrativos. O resultado 
foi mais transparência e eficiência 
à gestão em 2019, o que pode ser 
comprovado em números.

A Diretoria de Manutenção e Logís-
tica, através da implantação do sis-
tema central de serviços, registrou 
mais de 2.500 chamados para ma-
nutenção predial e de equipamen-
tos em todas as unidades do IFPB. 
Em relação à frota de veículos foram 
realizados aproximadamente 7.000 
agendamentos em todos os Campi, 
de viagens para eventos que bene-
ficiaram estudantes e servidores do 
IFPB dentro e fora do estado. “Esses 
números expressivos são os oficiais. 
Além destes, tratamos também de 
questões emergenciais que surgem 

no dia-a-dia”, ressalta João Miguel, 
diretor da pasta.

A Diretoria de Compras, Contratos 
e Licitações também comemora os 
avanços no ano de 2019. O diretor, 
Carlos Diego, cita os processos de 
licitações que vêm se aperfeiçoan-
do cada vez mais no setor. Ele disse 
também que está sendo desenvol-
vido um sistema de compras que 
beneficiará os Campi do IFPB de 
forma sistêmica.

Por sua vez a diretoria de orçamen-
to mostrou, segundo o Pró-Reitor 
Pablo, muita competência na gestão 
do orçamento do IFPB ao longo de 
2019. Segundo ele, a Reitoria do 
IFPB trata do orçamento de forma 
descentralizada, ou seja, os Campi 
recebem, de forma integral, todo 
o orçamento previsto na Matriz 
CONIF. Essa política progressista 
permite que os Campi executem os 
seus orçamentos, fazendo respeitar 
a autonomia de cada unidade. A 

Almoxarifado 
dispõe agora 

de novo espaço 
para acomodar 
os materiais de 

consumo
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diretora, Thaciana Cunha, destaca 
que, além de recursos ordinários, 
a diretoria também administra re-
cursos oriundos de TEDs, estando 
o IFPB regular e atualizado com as 
exigências do Ministério da Educa-
ção.

A PRAF também conta com a Dire-
toria de Finanças e Contabilidade, 
responsável pela gestão contábil e 
de pagamentos e repasses financei-
ros para os Campi. A diretora, Rena-
ta Almeida ressalta que, só no ano 
de 2019, foram realizadas mais de 
1.200 operações de pagamento ape-
nas na Reitoria. “É um número bas-
tante expressivo”, destaca Renata 
que também faz menção ao trabalho 
realizado pela equipe de contabili-
dade, que vem, com muita compe-
tência, dialogando com os Campi 
para encontrar soluções conjuntas 
para alcançar a conformidade con-
tábil do Instituto Federal da Paraíba.

O balanço da Diretoria de Admi-
nistração de Materiais e Recursos 

Patrimoniais também é positivo. O 
Instituto Federal da Paraíba contabi-
liza mais 168 mil itens patrimoniais. 
O almoxarifado que funcionava de 
forma provisória em duas salas, dis-
põe agora de um novo espaço para 
acomodar os materiais de consumo, 
atendendo aos setores da reitoria e 
dos Campi em implantação. O novo 
ambiente conta com uma área de 
aproximadamente 140 metros qua-
drados, um espaço amplo, acessível 
e de fácil mobilidade, facilitando a 
entrada e saída dos itens. 

A PRAF também teve um papel im-
portante nas 14 obras entregues 
pelo Reitor Nicácio Lopes em de-
zembro de 2019 nas unidades de 
Lucena, Cajazeiras, Soledade, Gua-
rabira, Santa Rita, Picuí e João Pes-
soa. Investimentos que somaram 
cerca de 60 milhões de reais. Segun-
do Pablo Andrey, um trabalho silen-
cioso, mas fundamental nas obras 
estruturantes, fruto de uma equipe 
dedicada e comprometida com o 
Instituto Federal da Paraíba.

Para o ano de 2020, a PRAF conti-
nuará realizando o trabalho estra-
tégico de desenhar processos para 
aplicá-los de forma eletrônica. 

Equipe da 
PRAF: trabalho 

em equipe 
mantém ritmo 
das atividades

Reitor Nicácio 
Lopes agradece 

empenho dos 
servidores da 

PRAF
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Seminário 
promove 
saúde mental 
para alunos e 
profissionais

Eventos para estudantes e desenvolvimento de práticas inclusivas reforçam ações da PRAE

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL fecha
o ano com saldo repleto de realizações

O ano de 2019 foi de muitas 
realizações e desafios para 
a Pró-Reitoria de Assuntos 

Estudantis (PRAE). O contingencia-
mento de parte do orçamento desti-
nado aos Institutos e Universidades 
Federais impuseram dificuldades 
para a manutenção de ações plane-
jadas para o ano, entretanto, ado-
tando uma postura otimista assumi-
da pelo IFPB frente às adversidades, 
a PRAE conseguiu alcançar todas 
as metas estabelecidas, mantendo 
eventos e ações.

Dentre os eventos realizados estão 
os Jogos Intercampi do IFPB que 
envolvem estudantes de diversos 

campi, promovendo a integração e a 
melhoria da qualidade de vida, por 
meio da prática esportiva. Compos-
to pelas etapas: Litoral, Borborema 
e Sertão, o torneio movimenta mais 
de mil estudantes, nas modalidades 
de futsal, futebol de campo, tênis 
de mesa, xadrez, vôlei de quadra e 
areia, handebol e basquete. 

Outro evento teve destaque foi o 1º 
Encontro de Estudantes do IFPB re-
alizado no Acampamento Água Viva 
em João Pessoa. O encontro con-
gregou cerca de 140 alunos dos 21 
campi e membros de movimentos 
estudantil e sindical. O objetivo do 
evento foi conhecer as reais necessi-

dades dos alunos e fortalecer as po-
líticas e ações voltadas para a comu-
nidade discente. Educação pública 
e restrições orçamentárias também 
entraram em debate.

Na Educação Física, o desenvol-
vimento de práticas inclusivas foi 
tema do III Encontro de Educação 
Física do IFPB que reuniu profissio-
nais da área, e alunos do Curso de 
Educação Física do Campus Sousa. 
A programação trouxe uma pales-
tra, ministrada pelo especialista em 
fisiologia do exercício, Gilmar Araú-
jo de Sousa, sobre o tema Paralím-
piadas Escolares: uma perspectiva 
de inclusão nas aulas de educação 
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PRAE reforça 
o combate ao 
assédio no IFPB

Encontro de 
Educação Física 
reúne profissionais 
da área

física. Uma mesa redonda abordou 
o bullying e os desafios para edu-
cação física. Os alunos também ti-
veram oportunidade de apresentar 
trabalhos científicos e de participar 
de minicursos com o apoio do Cam-
pus João Pessoa.

Atenta aos perigos que desestabiliza 
a saúde mental de parte da popu-
lação mundial, a PRAE desenvolve 
atividades de prevenção para estu-
dantes e profissionais do IFPB. No 
Seminário de Saúde Mental: Promo-
ção, Prevenção e Cuidado no Cam-
po Educativo, realizado no Campus 
João Pessoa. Na ocasião, foi apre-
sentada a Cartilha de Saúde Mental, 
fruto do esforço coletivo, desen-
volvido pelo Grupo de Trabalho 
de Saúde Mental (GTMS) do IFPB. 
A publicação se propõe a discutir 
estratégias apresentadas por uma 
equipe composta por profissionais 
que atuam em diversas áreas rela-

cionadas à saúde e ao ensino. A ação 
será continuada com a capacitação 
de profissionais para atuar junto à 
comunidade.

Também relacionado à saúde men-
tal, a Pró-Reitoria de Assuntos Estu-
dantis reforçou o combate ao assé-
dio no IFPB. Para tanto, foi realizada 
uma mobilização virtual #IFPB-
ComRespeito, pela Rede de Comba-
te ao Assédio, contra o preconceito 
e a discriminação. 

A ação foi reforçada durante todo o 
mês de agosto, mobilizando todas 
as redes sociais do IFPB. A Rede de 
Combate ao Assédio atua nos campi 
e na reitoria no combate aos casos 
de assédio e de bullying, atenden-
do a servidores e alunos. Também 
foram realizadas campanhas da di-
versidade em combate a todas as 
formas de preconceito.

Os profissionais que atuam nos nú-
cleos de apoio às pessoas com ne-
cessidades específicas (NAPNES), 
participaram do IV encontro dos 
NAPNES. O evento trouxe reflexões 
e discussões sobre acesso e perma-
nência das pessoas com necessi-
dades educacionais específicas no 
espaço acadêmico, fortalecendo a 
Política de Inclusão da instituição. 

Fazendo uma avaliação positiva das 
ações realizadas em 2019, o pró-rei-
tor de Assuntos Estudantis, Manoel 
Macedo, conta que termina o ano 
com o sentimento de dever cumpri-
do e relata com muita alegria a no-
meação de novos assistentes sociais. 
Os profissionais irão atuar nos cam-
pi mais novos do IFPB, onde existia 
a carência do profissional. Com as 
contratações, Macedo pretende in-
tensificar as ações da PRAE em to-
dos os campi do IFPB.
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Estudantes 
e servidores 

comemoram o 
sucesso do 3º 

SIMPIF

Evento contou com a participação de cerca de mil estudantes e servidores

SIMPIF reúne comunidade acadêmica e 
mostra potencial de pesquisa do IFPB

A 3ª edição do Simpósio de 
Pesquisa, Inovação e Pós-
-Graduação (SIMPIF), realiza-

do nos dias 27 a 29 de novembro 
de 2019 marcou a consolidação dos 
campi no cenário científico e tec-
nológico do IFPB. O evento contou 
com a participação de mais de 1.000 
ouvintes inscritos dentre estudantes 
e servidores de todas as unidades 
do Instituto.

Mais de 70 artigos de pós-graduação 
foram apresentados para a comu-
nidade acadêmica. Vinte e sete tra-
balhos participaram da mostra tec-
nológica que reuniu as principais 
inovações e experiências produzi-
das por alunos e professores, por 
meio de produtos, protótipos, pro-
cessos e serviços expostos em stan-
ds para o público. Com relação aos 
Trabalhos de Iniciação Científica, 
apresentados por meio de pôster, o 
número chegou a cerca de 250.
 
De acordo com a Pró-reitora de Pes-
quisa, Inovação e Pós-Graduação, 
Silvana Cunha, esse número repre-
senta um aumento de cerca de 20% 
em relação à segunda edição do 
SIMPIF, demonstrando o interesse 
do meio acadêmico pela investiga-
ção científica e consolidando a pes-
quisa, a inovação e a pós-graduação 

na instituição.

O SIMPIF envolveu mais de 20 áreas 
temáticas, dentre elas: engenharia, 
educação, meio ambiente, saúde, 
tecnologia da informação.

Ao final do evento, os melhores tra-
balhos foram premiados. A premia-
ção foi dividida em três categorias: 
Iniciação Científica e Tecnológica, 
com 25 trabalhos premiados, Pós-
-Graduação com 13 trabalhos pre-
miados e Mostra Tecnológica que 
premiou os três melhores trabalhos. 
Os artigos serão publicados em edi-
ção especial da revista Principia.

Os dados mostram que o SIMPIF 
está se consolidando como um es-
paço de interação e socialização 
para conhecimento, por toda comu-
nidade acadêmica e científica, do 
que os pesquisadores do IFPB vêm 
realizando. O evento superou nos-
sas expectativas”, frisou o Diretor de 
Pesquisa, Francisco Dantas Neto. A 
pró-reitora de Pesquisa, Inovação e 
Pós-Graduação, Silvana Costa, tam-
bém avaliou positivamente o even-
to. “O SIMPIF deixa uma grande 
lição de solidariedade, companhei-
rismo e compromisso da comunida-
de acadêmica, gestores e de todos 
que participaram do evento”.

3º EEAD - O 3º Encontro de Edu-
cação a Distância do IFPB, evento 
promovido pela Pró-reitoria de En-
sino, fez parte da programação do 
SIMPIF. O eventou foi marcado por 
ser um espaço privilegiado para a 
realização de discussões acerca de 
diversos temas que fazem parte do 
meio acadêmico. Mais de 600 parti-
cipantes estiveram no evento, desde 
estudantes, tutores, professores, 
coordenadores de polo, gestores, 
coordenadores de cursos em EaD 
e o público em geral, por meio de 
oficinas, mesas redondas e pales-
tras. “O público teve a oportunida-
de de desfrutar de uma convivência 
presencial em diversas atividades”, 
definiu o diretor de EaD, Marcos Vi-
cente dos Santos.

Para o reitor Nicácio Lopes, apesar 
de 2019 ter sido um ano de crise, 
que repercutiu na gestão orçamen-
tária das instituições públicas, o 
IFPB conseguiu manter o nível do 
evento, superando as expectativas. 
“Mesmo diante deste cenário, para-
doxalmente, nós não apenas manti-
vemos o evento, mas fizemos com 
que ele se reinventasse, consolidan-
do a política de Pesquisa, Inovação 
e Pós-Graduação do IFPB”, finalizou 
o reitor.


