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editorial
No final de 2021, o IFPB foi agraciado 
com a inauguração da nova sede do 
Campus Esperança, prédio considerado 
um marco estruturante de sua história, 
não apenas pelas dimensões da obra, 
mas porque demonstra que a pandemia 
da Covid-19 não conseguiu parar os es-
forços do Instituto Federal da Paraíba 
em prol da educação do País. 

Os encontros científicos e culturais 
continuaram acontecendo, mesmo de 
forma remota. Sob o lema “Resistir e 
Esperançar” o Encontro de Extensão e 
Cultura teve mais de 1.500 inscritos; o 
4º Simpósio de Pesquisa Inovação e Pós-
-Graduação teve cerca de 230 trabalhos 
apresentados e o Programa Reitoria Iti-
nerante promoveu debates em quatro 
campi neste segundo semestre.

O Campus Areia ganhou um novo pré-
dio, cedido pela Superintendência do 
Patrimônio da União, e várias ordens 
de serviços foram assinadas, proporcio-
nando novas obras estruturantes para os 
campi. Ao mesmo tempo, o IFPB renova 
parceria com a Marinha do Brasil, dando 
continuidade à formação de aquaviários 
no município de Cabedelo (PB).

Enquanto se prepara para o próximo 
ano, organizando a eleição do Reitor e 
Diretores-Gerais, e com propostas apro-
vadas pelo MEC para ofertar novas cur-
sos profissionais em 2022, o IFPB tam-
bém é destaque com seus estudantes 
em competições nacionais. Neste final 
de 2021, também celebrou 112 anos 
de história, relembrando pessoas, sons 
e espaços de sua memória.  Apesar das 
dificuldades impostas pela pandemia 
que assolou o mundo, o IFPB avançou 
em várias frentes e o ano de 2021 teve 
muito a comemorar.    

IFPB REALIZA II ENCONTRO DE 
NUTRICIONISTAS

A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis re-
alizou em dezembro/2021 o II Encontro 
de Nutricionistas do IFPB. O evento foi 
um momento de capacitação sobre o Pro-
grama Nacional de Alimentação Escolar e 
foi feito de forma online. A abertura con-
tou com o Pró-Reitor da PRAE, professor 
Manoel Macedo, tendo como convidadas 
Bianco Blanco, nutricionista do Campus 
Pirituba do IFSP, que abordou a temática 
“Adequação dos cardápios ao que é previs-
to na lei considerando as particularidades 
de cada Campus" e Renata David Mora-
es, nutricionista da PROEX do IFG que 
compartilhou a experiência "Educação 
alimentar e nutricional através do projeto 
PNAE cozinha". O evento também teve a 
participação de Elaine Cristina da Rocha 
Silva, diretora geral do Campus Caruaru 
do IFPE, e Mônica Gomes da Silva, nutri-
cionista do Campus Caruaru. Ao final do 
encontro, foi realizado o planejamento 
para o ano de 2022 das ações relacionadas 
a alimentação e nutrição do IFPB.

GESTORES DE INOVAÇÃO PLANEJAM 
AÇÕES PARA 2022

De 14 a 16/12/2021, os gestores da área 
de inovação do IFPB estiveram reunidos 
em João Pessoa para apresentação de re-
sultados e planejamento de ações para 
2022. O evento reuniu cerca de 40 parti-
cipantes dentre agentes de inovação junto 
aos Campi, colaboradores do Programa de 
Apoio à Gestão da Inovação - PIAGI, pes-
quisadores credenciados junto ao Polo de 
Inovação do IFPB, e outros convidados. 
Durante os três dias de evento, foram par-
tilhadas experiências, relatório de gestão, 
planejamento para 2022, reunião com o 
comitê de inovação, mapeamento de ne-
cessidades e desafios e definição de ações 
prioritárias. As reuniões foram realizadas 
na nova sede do Centro de Inovação e o 
encerramento ocorreu no auditório da 
Reitoria na Casa Rosada. 
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CONSUPER APROVA COTA DE 
INCLUSÃO REGIONAL

O Conselho Superior do IFPB aprovou 
(ad referendum), o regulamento que dis-
põe sobre os critérios de inserção da Cota 
de Inclusão Regional, já pactuada junto ao 
Sistema de Seleção Unificada – SiSu, para 
estimular o acesso ao IFPB pelos estudan-
tes que cursaram todo o ensino médio em 
escolas regulares e presenciais integral-
mente no Estado da Paraíba. A adoção da 
Cota de Inclusão Regional, para todos os 
cursos graduação presenciais ofertados 
pelo Instituto representa um acréscimo 
de 10% (dez por cento) na nota final do 
ENEM (Exame Nacional do Ensino Mé-
dio). “Essa bonificação vem como uma 
ação afirmativa, fazendo com que nossos 
estudantes fiquem dentro do próprio Es-
tado. Estamos garantindo aos nossos alu-
nos novas oportunidades”, explica Geísio 
Vieira, Diretor de Educação Superior do 
IFPB.

IFPB É CAMPEÃO DA OLIMPÍADA DE 
HISTÓRIA

O IFPB é campeão da 13ª Olimpíada Na-
cional em História do Brasil (ONHB), 
realizada pela Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp). O anúncio da me-
dalha de ouro, conquistada pela “Equipe 
Rapaduras” do Campus Campina Grande, 
foi divulgado dia 12/09/2021, durante a 
premiação do evento através do YouTube. 
Das 415 equipes finalistas de todo o país, 
15 da Paraíba conseguiram chegar à eta-
pa final. A ONHB recebeu inscrições de 
equipes formadas por alunos dos 8ª e 9º 
anos dos ensinos Fundamental e Médio. 
A competição que teve início em maio, 
compreendeu seis fases online em que 
os participantes responderam questões 
de múltipla escolha e realizaram tarefas. 
A "Equipe Rapaduras" do Campus Campi-
na Grande foi composta pelos estudantes 
dos Cursos Técnicos Kennedy Martins, de 
Informática, Clara Bisbo, de Química e Jú-
lia Monteiro, de Edificações, sob a orien-
tação do professor Glayds Veiga.
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Parceria, renovada por mais 5 anos, dá continuidade à formação de aquaviários dos 
grupos de pescadores e de marítimos, resgatando trabalhadores da informalidade

IFPB renova Acordo de Cooperação 
Técnica com a Marinha do Brasil

O Campus Avançado Cabedelo 
Centro e a Diretoria de Portos 
e Costa da Marinha do Brasil re-

novaram o Acordo de Cooperação Téc-
nica. A parceria vai permitir que o IFPB 
dê continuidade a oferta de cursos do 
Ensino Profissional Marítimo (EPM) para 
formação de aquaviários dos grupos Ma-
rítimos, Fluviários e Pescadores.

O Reitor do IFPB, Nicácio Lopes, acom-
panhado da Pró-Reitora de Ensino Mary 
Roberta e da equipe técnica do Campus 
Cabedelo Centro, recebeu o Diretor de 
Portos e Costas da Marinha do Brasil, Al-
mirante Alexandre Cursino de Oliveira, 
o Comandante da Capitania dos Portos 
da Paraíba, Capitão de Fragata Rodrigo 
Godoy e a oficial da divisão de ensino 
profissional marítimo, Tenente Herba-
nize. O encontro aconteceu na sala de 
reuniões do Campus João Pessoa onde 
foi procedida a assinatura da documen-
tação. Dentre as metas do Acordo de 
Cooperação Técnica com validade de 05 
anos estão: a capacitação de 450 aqua-
viários do grupo de pescadores, 600 
aquaviários do grupo de marítimos e 
660 aquaviários em cursos especiais. 

Para o Reitor Nicácio Lopes a parceria 
celebrada com a Marinha do Brasil vai 
possibilitar a continuidade de uma rele-
vante ação de capacitação e absorção de 
trabalhadores por meio do ensino pro-
fissional marítimo. “Essa parceria propi-
cia o resgate de trabalhadores que atu-

am na clandestinidade e informalidade. 
Eles recebem uma certificação e a sua 
atividade econômica passa a ser oficial-
mente reconhecida pelo poder público. 
Isso traz dignidade a esses trabalhadores 
humildes que precisam ser respeitados 
enquanto brasileiros”, destacou.

“Essa renovação da parceria representa 
a consolidação de uma trajetória que 
vem sendo desempenhada e agora será 
ampliada com esse novo plano de traba-
lho. Vislumbramos num futuro próximo 
novas ações com atuação na educação 
de jovens e adultos e especializações 
técnicas” destacou a Pró-Reitora de En-
sino Mary Roberta.

O Diretor de Portos e Costas da Marinha 
do Brasil, Almirante Cursino elogiou os 
serviços prestados pelo IFPB e acrescen-
tou que a parceria tem sido promisso-
ra para explorar o potencial da costa 
brasileira. “Temos uma situação ímpar 
de possibilitar, junto com o IFPB, que 
pescadores e jovens possam se formar 
ampliando suas oportunidades de atu-
ação. Com profissionais mais qualifica-
dos, a Marinha estará contribuindo para 
atingir o propósito de dar uma formação 
melhor e fazer com que se usufrua dos 
potenciais do nosso país em seu litoral”.

O Comandante da Capitania dos Portos 
da Paraíba, Capitão de Fragata Rodrigo 
Godoy avaliou a relação com o IFPB 
como muito promissora. “Tanto o IFPB 

quanto a Marinha tem o sério compro-
misso de formar cidadãos e resgatá-los 
socialmente. Vamos oferecer para a 
sociedade profissionais mais bem qua-
lificados para atender as demandas do 
mercado de trabalho”.

O acordo junto à Marinha para a oferta 
do EPM iniciou no ano de 2013 com a 
acreditação do IFPB. Mais de 1.000 pro-
fissionais já foram formados em mais de 
40 turmas. 
O Coordenador do Ensino Profissional 
Marítimo, Marcéu Oliveira, comentou 
que a renovação traz credibilidade ao 
IFPB.“Essa parceria valoriza e reconhece 
todo um trabalho que já foi realizado no 
passado e que nesse momento ganhará 
novo fôlego. Serão ofertados cursos es-
pecíficos para esses cinco anos, com cer-
ca de 10 turmas por ano e previsão de 
mais de 1.000 trabalhadores formados”.

O Coordenador de Pesquisa da unidade, 
Claudio Dibas destacou que os cursos 
itinerantes oferecidos pelo campus ofer-
tam condições para aqueles pescadores 
mais humildes que não podem se des-
locar de suas colônias. “Faremos turmas 
intercaladas nesses próximos 5 anos, 
revezando modalidades para poder am-
pliar o leque e a diversidade de cursos 
na área de formação de aquaviários”, 
concluiu.

A Diretora do Campus Avançado Cabe-
delo Centro, Keitiana Souza, comemo-
rou a continuidade da parceria e enfati-
zou que a ação consolida o papel social 
que o campus desempenha: “Essa par-
ceria traz um impacto grande para as co-
munidades, por meio do resgate de pes-
cadores e pescadoras da informalidade. 
Estamos devolvendo para a comunidade 
aquilo que a história negou, isso só tem 
a nos fortalecer”.  

Acordo de 
cooperação 
é assinado 
no IFPB
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Sob o lema “Resistir e Esperançar”, o Encontro de Extensão e Cultura 2021 foi 
realizado de forma remota e homenageou os 100 anos do legado de Paulo Freire

ENEX 2021 reúne extensionistas e 
conta com mais de 1.500 inscritos

O Encontro de Extensão e Cultu-
ra do IFPB (ENEX 2021) teve 
1.543 inscritos e 187 trabalhos 

apresentados por 526 autores de todo 
o país em três dias de evento. Em sua 
sexta edição, desta vez realizada de for-
ma remota, o ENEX 2021 trouxe arte nas 
suas diversas modalidades, interação e 
reflexões sobre temas do universo ex-
tensionista.

Sob o lema “Resistir e Esperançar”, 
numa homenagem aos 100 anos de le-
gado de Paulo Freire, o ENEX 2021 foi 
realizado nos dias 20, 21 e 22 de setem-
bro, e contou com Mesas Redondas, 
Oficinas, Redes de Conversas, Feira de 
Economia Solidária e Criativa, II Mostra 
Tecnológica Social, IV Mostra Artístico-
-Cultural, além do tradicional Festival de 
Intérpretes e Canções do IFPB.

Participaram do evento personalidades 
de renome nacional, como a Irmã Lour-

des Dill, Agente da Cáritas Brasileira 
– CNBB e a professora Cláudia Leitão, 
consultora em Economia Criativa para 
a Organização Mundial do Comércio 
(OMC) e para a Conferência das Nações 
Unidas para o Comércio e Desenvolvi-
mento (UNCTAD). Na área musical, o 
ENEX contou com shows especiais das 
cantoras e compositoras paraibanas Na-
thalia Bellar e Val Donato.

Em 2021, foram homenageados os ser-
vidores aposentados Edilson Ramos 
Machado, Ivanilda Matias Gentle, Be-
atriz Alves e Palmira Palhano, além da 
professora Ana Virgínia Moura Ramos e 
do estudante Everaldo Barbosa da Silva 
(ambos falecidos recentemente). 

Na avaliação do diretor de Cultura e 
presidente da comissão organizadora do 
evento, George Glauber, apesar de total-
mente virtual, o ENEX 2021 conseguiu 
manter sua força, garantindo o envol-

vimento da comunidade e ampliando a 
participação de extensionistas de outras 
instituições.

“Foi um desafio realizar um evento do 
porte do ENEX de forma virtual. Mas, 
mesmo assim, conseguimos fazer do 
Encontro um espaço para avaliação da 
nossa produção extensionista, além de 
um espaço para celebração e afirmação 
da Extensão como uma metodologia 
fundamental para a formação discente”, 
afirmou o Diretor de Cultura, George 
Glauber.

A Pró-Reitora Cleidenedia Oliveira tam-
bém destaca o sucesso do evento virtu-
al. ”Nós tivemos que mudar de rota por 
conta da pandemia, mas o ENEX foi um 
sucesso. Mesmo com um evento remo-
to, conseguimos dar conta do recado 
e o ENEX foi um evento esplendoroso, 
repetindo o sucesso de 2019”, comemo-
rou a Pró-Reitora.

Enex 2021 
virtual, 
um desafio 
realizado
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Ações de extensão, realizadas em várias regiões do Estado no âmbito da agricultura 
familiar, promovem o desenvolvimento dos arranjos produtivos locais

IFPB é destaque em projetos de 
fortalecimento da Agricultura Familiar

Uma ação conjunta envolvendo 
as pró-reitorias de Extensão e 
Cultura (através da diretoria de 

Extensão Popular e Rural), de Ensino e 
de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação 
vem transformando a realidade de agri-
cultores familiares na Paraíba. Através 
do Programa Institucional de Apoio e 
Fortalecimento da Agricultura Familiar 
(PROAF), o IFPB estimula, incentiva e 
promove a implementação de ações de 
extensão e cultura destinadas ao de-
senvolvimento dos arranjos produtivos 
locais no âmbito da agricultura familiar, 
oportunizando maior sustentabilidade 
aos modos de vida que coexistem nos 
múltiplos territórios rurais e que são 
primordiais ao desenvolvimento da Pa-
raíba.

No mês de junho/2021, foi lançado o 
Edital Nº 12-PROEXC, que promoveu a 
concessão de apoio financeiro para fo-
mento de propostas e de bolsas de ex-
tensão para discentes e colaboradores 
externos. Foram selecionados 22 proje-
tos dos campi Sousa, Picuí, Cajazeiras, 
Cabedelo, João Pessoa, Pedras de Fogo, 
Areia, Campina Grande, Guarabira, Pa-
tos, Princesa Isabel e Esperança. Cada 
projeto recebeu apoio financeiro de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) e pagamen-
to de bolsas de até R$ 7.800,00 (sete 
mil e oitocentos reais), totalizando R$ 
12.800,00 (doze mil e oitocentos reais).

Um desses projetos contemplados foi 
“Aquaponia na Agricultura Familiar”, 
realizado pelo Campus Patos junto aos 
agricultores do município de Quixaba - 
no Sertão do Estado. Segundo o coor-
denador, Leonardo Navarro, o projeto 
surgiu diante da necessidade de desen-
volvimento regional e da inclusão da 
agricultura familiar em um sistema de 
produção moderno e eficiente que pu-
desse auxiliar na formação de agriculto-
res de pequenas propriedades.

“Nossa proposta foi traduzir os conhe-
cimentos científicos em uma linguagem 
mais simples, adequada a essas pessoas, 
para que eles possam fazer uso desse sis-
tema de recirculação de água e integrá-lo 
à produção de peixes e hortaliças. Isso 
ajudará bastante na redução do consu-
mo de água”, destacou o coordenador.

A demonstração aconteceu na proprie-
dade de Maria Amélia (Quinha), na co-
munidade Motorista, e teve a presença 
do Secretário de Agricultura de Quixa-

ba, Allan Candeia, representantes da 
Empaer (entre eles, o Gerente Regional, 
Francisco Acácio), e vereadores dos mu-
nicípios de Quixaba e Cacimba de Areia 
(além do representante da pasta de Agri-
cultura do município vizinho também).

Para Allan Candeia, secretário de Agri-
cultura de Quixaba, o projeto consiste 
em uma grande ajuda aos produtores do 
município. “Vivemos em uma área onde 
a seca predomina, e fazer o uso da água 
de maneira racional é imprescindível 
para poder produzir. Com esse sistema 
de recirculação, o agricultor de Quixaba 
tem mais uma arma no combate à seca 
na hora de plantar. Fico feliz por essa 
parceria com o IFPB, quem ganha é toda 
a comunidade quixabense”, frisou.

“O PROAF é um programa que se ini-
ciou em 2021, ou seja, estamos ainda 
com um projeto piloto no IFPB. Mesmo 
assim, conseguimos reunir 22 propostas 
com resultados maravilhosos, mostran-
do todo o potencial que a agricultura 
familiar e os extensionistas do IFPB pos-
suem”, reforça a pró-reitora de Extensão 
e Cultura Cleidenedia Oliveira.

PROAF apoia 
Projeto de 
Aquaponia
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Depois de levada para discussão no CODIR e passar por audiências públicas com a 
comunidade, a maioria se manifestou contrária à criação de novo Instituto na Paraíba

Comunidade acadêmica discute 
proposta de reordenamento da Rede

A proposta de reordenamento dos 
Institutos Federais apresentada 
pelo Ministério da Educação no 

mês de agosto foi pauta de discussão 
em toda Rede. No IFPB, a proposta vi-
sou a criação de um novo instituto no 
território a partir do desmembramento 
de alguns campi. A previsão do MEC foi 
de criar mais dez unidades em todo país.

A proposta foi recebida pelo Reitor Ni-
cácio Lopes em Brasília e em seguida 
levada para discussão no Colégio de Di-
rigentes, órgão que reúne pró-reitores 
e diretores de unidades. O colegiado 
optou por realizar audiências públicas 
com a comunidade ao longo do início 
do mês de setembro para ouvir de forma 
participativa o posicionamento diante 
da temática. 

Para organizar o processo dialógico foi 
criada uma comissão presidida pelo 
Reitor Nicácio Lopes e composta pelos 
pró-reitores: Mary Roberta Marinho, Pa-

blo Andrey Arruda, Manoel Macedo; os 
assessores: Aguinaldo Tejo, Almiro de 
Sá, Ramiro Pinto; do presidente da Fune-
tec, Anselmo Castilho e dos professores 
Avenzoar Arruda e Albino Nunes.

Foram realizadas reuniões com repre-
sentações dos segmentos acadêmicos e 
dos conselhos diretores das unidades da 
Instituição (compostos por estudantes, 
servidores e membros da comunidade 
externa), representações sindicais e ses-
sões com o Colégio de Dirigentes e com 
o Conselho Superior, para apreciar a ma-
téria. A metodologia da consulta pública 
se deu por meio de reuniões virtuais e 
sugestões enviadas por meio de formu-
lários eletrônicos. 

“Considerando os debates na comunida-
de e a inexistência de efetivo projeto de 
reordenamento, a Reitoria do IFPB tem 
posicionamento desfavorável à intenção 
de aprovar o reordenamento sem pro-
posta ou projeto base que, efetivamente, 

não existe na prática, está situada ainda 
no campo preliminar da volição e, como 
tal, carece de elementos conceituais e 
de estrutura definida. Precisamos co-
nhecer a proposta quando ela de fato 
apresentar os traços reveladores de sua 
concepção, os quais devem contemplar 
e respeitar, na sua essência, fundamen-
tos inegociáveis, a saber: os postulados 
constantes da Carta do CONIF, datada 
de 08 de setembro último, em especial 
a incolumidade da Lei que criou os Ins-
titutos Federais”, declarou o Reitor Nicá-
cio em nota emitida para a comunidade 
acadêmica.

Após a discussão do assunto no Colégio 
de Dirigentes e em várias audiências pú-
blicas realizadas com as representações 
dos segmentos acadêmicos, foi elabora-
do e enviado, no dia 20 de setembro de 
2021, um ofício ao Ministério da Educa-
ção com o posicionamento do Instituto 
Federal da Paraíba acerca do tema.

IFPB promove 
amplo debate com 
a comunidade
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No segundo semestre de 2021, assinatura das ordens de serviço dão início a obras 
em Catolé do Rocha, Cabedelo, Guarabira, Itaporanga, João Pessoa e Patos

Emendas Parlamentares permitem 
Investimentos em obras estruturantes

As emendas parlamentares desti-
nadas por deputados federais e 
senadores paraibanos ao Institu-

to Federal da Paraíba têm contribuído 
para execução de obras de infraestru-
tura em diversos campi. O segundo 
semestre de 2021 está sendo marcado 
pelo início da concretização destas am-
pliações e melhorias.

O Reitor Nicácio, acompanhado de sua 
equipe gestora, realizou diversas visitas 
técnicas e dialogou com os gestores dos 
campi e servidores, ouvindo suas ne-
cessidades e anunciando os investimen-
tos. A segunda etapa, após terminado 
os processos licitatórios, foi as assina-
turas das ordens de serviço. No Cam-
pus João Pessoa foi assinado contrato 
para a reforma do bloco de mecânica; 
em Patos para a construção de um gi-
násio de esportes; em Catolé do Rocha 
para a construção também de um giná-
sio; em Guarabira para a construção do 
restaurante estudantil; em Itaporanga 
para a construção de quadra, quiosque 
e outras estruturas remanescentes; em 
Cabedelo o reitor assinou ordem de 
serviço para a construção de restauran-
te estudantil. 

“Reconhecemos a luta do Professor Ni-
cácio. Sonhamos juntos com esse equi-
pamento que trará uma melhoria sig-

nificativa para os trabalhos didáticos e 
pedagógicos do campus”, disse o dire-
tor do Campus Patos Ronaldo de Lima. 
Em Catolé do Rocha, a Diretora Susany 
Medeiros comemorou a assinatura da 
ordem de serviço: “o momento é histó-
rico e representa uma conquista muito 
grande, um marco. A vinda desse giná-
sio para o nosso campus, que já é um 
transformador de vida, vai edificar ain-
da mais a formação dos alunos, opor-
tunizando uma melhor ocupação dos 
espaços, contribuindo para o desen-
volvimento e a eficiência da educação”, 
disse Susany.

 “Estamos muito felizes em poder fazer 
esta intervenção, e ficamos agradecidos 
ao professor Nicácio por nos dar essa 
possibilidade de requalificar uma área 
tão importante como essa”, disse o Di-
retor do Campus João Pessoa, Neilor 
César ao se referir a reforma do bloco 
de mecânica.

“Recebemos o pleito dos professores, 
nos associamos em esforços com a 
administração do campus e buscamos 
o diálogo com o Congresso Nacional 
junto aos deputados e senadores que 
destinaram recursos que nos possibili-
taram esses investimentos nos campi”, 
destacou o Reitor Nicácio Lopes. O 
compromisso de manutenção da qua-

lidade do ensino, através da requalifi-
cação de laboratórios e atualização de 
espaços foi destacado pela Pró-Reitora 
Mary Roberta Marinho como um dos 
principais feitos da gestão. “Isso per-
mite que estudantes e técnicos possam 
exercer melhor suas atividades, e ga-
rantir que os processos de ensino, pes-
quisa e extensão sejam desenvolvidos 
de forma plena”.

Outro destaque são os atos de reconhe-
cimentos aos parlamentares que possi-
bilitaram a concretização das obras. A 
comenda Coriolano de Medeiros desti-
nada a personalidades que exerceram 
relevantes serviços à educação profis-
sional será entregue aos 12 parlamenta-
res que contribuíram com o IFPB. 

“A entrega da medalha Coriolano de Me-
deiros simboliza o reconhecimento aos 
deputados paraibanos que têm mos-
trado espírito público e compromisso 
com a educação no Estado da Paraíba. 
A medalha Coriolano de Medeiros só é 
concedida a poucas personalidades que 
têm reconhecidamente realizado rele-
vantes serviços, gerando impacto po-
sitivo e resultados significativos para o 
trabalho pela educação que vem sendo 
desenvolvido pelo Instituto Federal da 
Paraíba”, disse o Reitor Nicácio Lopes.

Reitor assina 
ordens de serviço 
em Itaporanga e 
Cabedelo
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O novo prédio, que teve aporte de investimentos da ordem de R$ 11,5 milhões e conta 
com área construída de 5,7 mil metros quadrados, foi entregue à comunidade

IFPB Inaugura nova sede do Campus 
Esperança em solenidade prestigiada

Com a presença da comunidade 
e de várias autoridades, o IFPB 
inaugurou, dia 21/12/2021, a 

nova sede do Campus Esperança. O 
novo prédio localiza-se às margens da 
Rodovia PB 121, no sentido Esperança-
-Areial, e é considerado um marco estru-
turante da história do IFPB.

O novo prédio encontra-se numa área 
de terreno de 70.072,23 metros quadra-
dos e teve um aporte de investimentos 
da ordem de R$ 11,5 milhões, com uma 
área construída de 5.740,97 metros qua-
drados. Além disso, o campus recebeu 
mais R$ 1 milhão para aquisição de mo-
biliários e equipamentos.

“O IFPB é uma instituição que tem avan-
çado, que tem conseguido dar conta 
da consolidação das estruturas, que é a 
finalização e entrega dos campi, e mais 
do que isso, tem se destacado pelo seu 
potencial de formação, de inovação, de 

aproximação do setor produtivo que 
consegue empreender no Estado da 
Paraíba”, afirmou o Secretário de Educa-
ção Profissional e Tecnológica do Minis-
tério da Educação (Setec), Tomás Dias 
Sant’Ana, representando o Ministro da 
Educação.
 
“Estou muito feliz e honrado de estar 
aqui neste evento, que marca um novo 
momento para o Campus de Esperança 
para que novos cursos possam ser es-
truturados, novas demandas possam ser 
atendidas, levando a educação profissio-
nal e tecnológica para a nossa popula-
ção”, continuou o titular da Setec.

A solenidade teve início com a apre-
sentação da Orquestra de Cordas do 
IFPB (OCIFPB). A Orquestra de Cordas 
é fruto de um projeto de extensão de-
senvolvido no IFPB Campus João Pessoa 
desde 2009 e vem realizando diversas 
atividades artísticas e ações musicais no 

campo social, no intuito de promover a 
inclusão e solidariedade através da mú-
sica. A OCIFPB é composta por jovens 
músicos, que participam do grupo vo-
luntariamente e é regida pela maestrina 
Marina Marinho, coordenadora do gru-
po e professora do IFPB. 

Logo em seguida, o poeta e cordelista 
Tiago Monteiro declamou para os pre-
sentes. Ele é membro da Academia de 
Cordel do Vale do Paraíba, da Academia 
Internacional de Literatura Brasileira e 
tem várias obras publicadas.

As atrações culturais continuaram com 
a apresentação do Grupo Esperança de 
Teatro, que encenou poemas de diver-
sos autores brasileiros. O Grupo iniciou 
suas atividades em 2019 e originou-se 
de um projeto de extensão. O espetácu-
lo apresentado foi construído colabora-
tivamente com os estudantes do Cam-
pus Esperança.

Solenidade 
tem expressiva 
participação da 
comunidade
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Para o professor Valnyr Vasconcelos Lira, 
Diretor-Geral do Campus Esperança, a 
inauguração do campus Esperança é um 
momento de grande alegria. “Estamos 
agradecidos pela presença do titular da 
Setec e esperamos que ele possa ver o 
trabalho que estamos desenvolvendo 
aqui na Paraíba e que consiga levar isso 
para Brasília, mostrando a importância 
da rede federal na condução da edu-
cação no nosso País. É importante que 
essa nossa atuação aqui em Esperança 
seja ecoada por todo o País e que che-
gue em Brasília, de forma que nossos 
representantes percebam a importância 
de se investir em educação”, destacou o 
Diretor-Geral.  

O Deputado Federal Frei Anastácio, pre-
sente ao evento, disse que estava surpre-
so com a obra que foi construída. “Esta 
é a maior obra em Esperança na área da 
educação. O Reitor Nicácio está de pa-
rabéns pelo trabalho que vem fazendo 
pela educação do Estado. Eu me sinto 
muito feliz por ter contribuído com 

emendas para a educação. A educação 
é fundamental para o desenvolvimento 
de uma sociedade. E Esperança precisa 
disso. Desejo saúde a todos aqueles que 
fazem o IFPB”, afirmou.  

Prestigiando a inauguração, o deputa-
do federal Gervásio Maia, falou de sua 
contribuição para a área de educação. 
“Olhando para o IFPB, eu vejo como a 
educação e a ciência são a base de tudo. 
Por isso, tenho feito do nosso manda-
to de deputado federal um trabalho de 
muita resistência na área, destinando 
emendas para o IFPB neste ano e no 
próximo ano também. Precisamos de 
um orçamento forte na área da educa-
ção, que é o alicerce de um povo”, afir-
mou o deputado.  

De acordo com o deputado federal 
Efraim Morais, também participando 
do evento, o orçamento que está sendo 
votado pelo Congresso Nacional para o 
próximo ano também contempla nova 
emenda para o IFPB. “Precisamos de 

novos investimentos para a educação”, 
ponderou.
 
O Reitor Nicácio Lopes agradeceu a 
presença de todos, especialmente do 
Professor Tomás Dias Sant’Ana – Titu-
lar da Setec – e do Diretor Valnyr Lira.  
Fez também uma menção especial aos 
parlamentares que destinaram emendas 
para concretizar este momento do IFPB. 
“Este é um momento de celebração. O 
Campus Esperança é o quinto campus 
que estamos inaugurando, depois de 
Itabaiana, Catolé do Rocha, Guarabira 
e Santa Rita. Viva o Instituto Federal da 
Paraíba!”, comemorou o Reitor Nicácio.
 
Estavam também prestigiando o evento, 
os deputados estaduais Anderson Mon-
teiro e Melchior Naelson Batista da Silva; 
o prefeito de Esperança, Nobson Pedro 
de Almeida, e vários representantes dos 
municípios da região, além de estudan-
tes, pró-reitores, diretores e servidores 
do IFPB.

Atrações culturais 
e depoimentos 
de autoridades 
marcam o evento
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IV Simpif acontece de forma virtual 
e defende ciência a favor da vida
Evento teve palestras, oficinas e apresentações de trabalhos e como tema 
principal “Educação Ciência e Tecnologia: salvando vidas, construindo o futuro”

A quarta edição do maior evento 
acadêmico-científico do Instituto 
Federal da Paraíba foi realizada 

entre os dias 10 e 12 de novembro com 
extensa programação. O 4º Simpósio de 
Pesquisa Inovação e Pós-Graduação do 
IFPB (Simpif ) teve cerca de 230 traba-
lhos sendo apresentados, reunindo a 
produção de todas as unidades da ins-
tituição, desde a iniciação científica até 
a pós-graduação. O Simpif acontece a 
cada dois anos e é organizado pela Pró-
-reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-
-Graduação (PRPIPG). Devido a pande-
mia, o evento de 2021 precisou ser feito 
de modo virtual. 

O desafio se transformou em oportu-
nidade de expandir a plateia, com as 
palestras, painéis e mesas-redondas dis-
ponibilizadas gratuitamente no canal da 
TV IFPB no YouTube. O tema principal 
do Simpif 2021 foi “Educação Ciência e 
Tecnologia: salvando vidas, construindo 
o futuro”. A mesma temática foi apresen-
tada no painel de abertura sob respon-
sabilidade do secretário de Educação 
Ciência e Tecnologia da Paraíba, Cláudio 
Furtado, do secretário executivo de Ges-
tão da Rede de Unidades de Saúde pa-
raibanas, Daniel Beltrammi, e do diretor 
substituto de Educação à Distância do 
IFPB, Rafael Leal.  Também inspirados 

pelo tema do IV Simpif, os discursos da 
solenidade de abertura foram marcados 
pela defesa do conhecimento científico 
e contra o negacionismo. “Pesquisa pre-
cisa de investimento e não de descaso e 
negacionismo!”, sentenciou a pró-reito-
ra da PRPIPG, Silvana Cunha. A profes-
sora destacou que o orçamento médio 
para a pesquisa e inovação no IFPB gira 
em torno de R$ 1 milhão e 700 mil, sen-
do mais de R$ 1 milhão e 300 mil em 
recursos próprios da instituição.

O reitor Nicácio Lopes ressaltou que o 
Simpif é a eclosão de um grito de re-
sistência da ciência. “O conhecimento 
científico existe para melhorar qualita-
tivamente as condições existenciais. É 
uma contraposição a tentativa de preca-
rização. O conhecimento é um bem ima-
terial de todo o povo brasileiro. O Sim-
pif é a prova mais cabal de que a ciência 
pulsa no IFPB e a Paraíba é um estado 
fecundo em inteligência”.

O evento ocorreu em paralelo ao IV En-
contro de Educação à Distância (EEAD), 
organizado pela Pró-Reitoria de Ensino, 
que também teve palestras e oficinas, e 
mostras de experiências exitosas, igual-
mente no modo remoto. O Simpif ofer-
tou ainda sete minicursos e teve em sua 
programação a inauguração do Labora-

tório IFMaker no campus Picuí, única 
atividade presencial. Temas instigantes 
do cotidiano, como a humanização da 
academia, articulação de PD&I com o 
setor produtivo, empreendedorismo 
feminino, fake news e cidadania digital, 
estiveram em discussão, possibilitando 
a participação do público via chat com 
perguntas.Especialistas de vários locais 
do país foram convidados para os deba-
tes e os melhores trabalhos acadêmicos 
do IFPB foram premiados, nas diversas 
áreas do conhecimento. 

A programação ficou marcada ainda 
pelo lançamento oficial da nova Polí-
tica de Inovação do IFPB que deu ori-
gem a Agência de Inovação da institui-
ção (NEO). Além da pró-reitora Silvana 
Cunha, estiveram à frente da organi-
zação do IV Simpif os diretores de Pós 
(Deyse Morgana), de Pesquisa (Francis-
co Dantas) e de Inovação (Daniel Mace-
do). As apresentações das pesquisas de 
iniciação científica foram realizadas por 
meio de vídeo enviados anteriormente e 
as de Pós-graduação foram feitas online. 
Os resumos expandidos destes trabalhos 
foram publicados em anais no formato 
digital. Os participantes tiveram acesso 
a certificados e estudantes do IFPB tam-
bém puderam trabalhar no evento como 
monitores nas atividades remotas. 

Programação 
do Simpif é 
transmitida 
pela Internet
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Depois de eleitas as comissões eleitorais locais dos Campi e da Reitoria, escolheu-se 
a Comissão Eleitoral Central, que conduzirá a eleição do Reitor e Diretores-Gerais

Começa o processo de consulta 
para eleição do Reitor e Diretores-Gerais

Em reunião realizada dia 
04/11/2021, o Conselho Superior 
do IFPB definiu a equipe respon-

sável pelo processo de escolha da co-
missão eleitoral que atuará nas eleições 
para o cargo de Reitor e Diretores Gerais 
dos Campi Campina Grande, Cabedelo, 
Cajazeiras, Catolé do Rocha, Esperança, 
Itabaiana, Itaporanga, João Pessoa, Mon-
teiro, Patos, Picuí, Princesa Isabel, Santa 
Rita, Sousa, Guarabira e Santa Luzia para 
o quadriênio 2022-2026. 
 
A Resolução Consuper 83/2021, de 
05/11/2021, designou os seguintes 
membros: Washington César de Almei-
da Costa (presidente) e Maria Cláudia 
Rodrigues Brandão, representantes do 
corpo docente; Franklin Garcia Figuei-
redo e Ivan Soares de Medeiros Júnior, 
representantes do corpo Técnico-Ad-
ministrativo; José Nivaldo Barbosa de 
Sousa, representante da Comunidade 
Externa; Emilly Ferreira de Medeiros, 
representante do corpo discente e Jor-
dana Silva de Souza Carvalho, secretária 
do Conselho Superior.
 
O processo de escolha das Comissões 
Locais dos Campi e da Reitoria e da Co-
missão Eleitoral Central iniciou-se com 
as inscrições e a eleição dos candida-
tos. Depois de realizado o processo, o 
Conselho Superior do IFPB reuniu-se 
dia 28/12/2021 de forma extraordiná-
ria por meio de Webconferência, sob a 
presidência do reitor Nicácio Lopes, e 

homologou o resultado das comissões 
eleitorais do IFPB que serão responsá-
veis pelo processo eleitoral.
 
Na oportunidade, a comissão especial 
organizadora presidida pelo professor 
Washington César de Almeida Costa 
com representantes do corpo docente, 
técnico-administrativo, discente e do 
Consuper, foi homenageada com uma 
Certidão de Reconhecimento pelo tra-
balho realizado.
 
Em seguida, em uma reunião paralela, 
representantes dos três segmentos que 
integram as comissões eleitorais eleitas 
definiram os membros (titulares e su-
plentes) que irão compor a Comissão 
Central que vai disciplinar o processo 
de consulta à comunidade interna para 
o pleito. Por sua vez, a Comissão Central 
através de votação escolheu o professor 
Fábio de Albuquerque Silva, lotado na 
Reitoria, para assumir a presidência da 
referida comissão.
 
O Conselho Superior também definiu a 
realização das eleições em dois turnos, 
seguindo uma tradição democrática do 
Instituto Federal da Paraíba em realizar 
as eleições nessa linha. “A partir de hoje 
começa a contar o prazo de até três me-
ses para as eleições.  Está deflagrado ofi-
cialmente o processo de consulta para 
escolha de Diretores-Gerais e do Reitor 
do Instituto Federal da Paraíba” disse Ni-
cácio Lopes. 

 A Comissão Central vai coordenar e sis-
tematizar o processo eleitoral no âmbito 
do IFPB em todo o Estado e estabelecer 
um calendário com as etapas do certa-
me, desde a publicação do Edital con-
tendo o detalhamento do processo, até 
culminar com a homologação que será a 
etapa final do pleito.
 
O reitor do IFPB deu os parabéns aos 
membros da Comissão Central eleita e 
agradeceu a disponibilidade do grupo 
em trabalhar no processo.” Desejo um 
excelente trabalho a todos, que tenham 
boa sorte e tenham certeza de que esse 
processo escreverá mais uma página na 
democracia da nossa instituição”.
 
“Assumo este desafio com muita tran-
quilidade, será um processo com mui-
ta transparência e participação. Coloco 
minha dedicação pela qualidade, ética 
e respeito” disse o presidente eleito da 
Comissão Central, Fábio de Albuquer-
que.
 
Após o fim do processo eleitoral previsto 
para abril/2022, o resultado segue para 
homologação do Consuper e encami-
nhamento ao MEC, onde tramitará para 
a Casa Civil da Presidência da Repúbli-
ca, que fará a nomeação do novo reitor 
ou reitora. Haverá ainda um período de 
transição da passagem das gestões nas 
transmissões dos cargos. O mandado do 
Reitor e dos Diretores Gerais do IFPB vai 
até o dia 23 de outubro de 2022.
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Solenidade foi transmitida pelo canal da TV IFPB no YouTube e relembrou a antiga 
Escola com depoimentos e homenagens a ex-alunos e servidores que se destacaram 

IFPB comemora 112 anos com 
pessoas, sons e espaços de sua história 

O Instituto Federal da Paraíba co-
memorou seu aniversário de 
112 anos dia 07/12/2021, em um 

evento online transmitido ao vivo pelo 
canal da TV IFPB no YouTube. Criado 
como Escola de Aprendizes Artífices em 
23 de setembro de 1909 pelo Presidente 
Nilo Peçanha, o atual IFPB passou por 
várias denominações e hoje está presen-
te em todas as regiões da Paraíba com 21 
campi.
 
De acordo com o Reitor Nicácio Lopes, 
em 2021 não foi possível realizar a so-
lenidade de aniversário na data de sua 
criação por conta de diversos compro-
missos externos previamente agenda-
dos pelo IFPB, “mas esse fato não altera 
o sentimento de celebração que todos 
temos pelo Instituto, por sua belíssima 
história”.
 
Este ano, o evento relembrou a antiga 
Escola, impregnada da memória das 
pessoas, dos sons e dos espaços que a 
trouxeram até aqui. O início da soleni-
dade trouxe um vídeo elaborado a partir 
da crônica “A Escola de um novo mun-
do”, do professor Nicácio Lopes, onde 
ele se vê “andando pelas salas de aula e 
restaurando no tempo passagens de um 
mundo adormecido na memória”. Para 
ele, "é uma imensa alegria estarmos vi-

venciando este momento de celebração. 
Este é um momento de reverência à be-
líssima história de nossa Instituição. São 
112 anos de uma gloriosa história que 
demarca um posicionamento destaca-
do no cenário da educação profissional 
brasileira. Nós temos muito orgulho de 
integrarmos o IFPB", destacou o Reitor 
Nicácio.
 
Uma apresentação musical do ex-aluno 
do Curso Técnico em Mecânica Adeil-
do Vieira precedeu a fala do professor 
Manoel Macedo, Pró-Reitor de Assuntos 
Estudantis, que fez um relato histórico 
da trajetória do Instituto e, no caminho 
do passado para o presente, apresentou 
detalhes da estrutura dos prédios que 
abrigarão a nova reitoria do IFPB. “São 
os novos espaços da nossa Escola, que 
vão abrigar a missão da educação pro-
fissional e tecnológica”, destaca o Reitor 
Nicácio Lopes. 
 
Um dos pontos altos da celebração foi a 
entrega dos troféus aos homenageados 
pelo Instituto Federal da Paraíba. Todos 
os anos, o IFPB presta homenagem a 
pessoas que colaboram com a Institui-
ção em diversas áreas e que merecem, 
por isso, o reconhecimento do Instituto. 
Este ano foram homenageados: Adeíldo 
Vieira, artista e ex-aluno da Instituição; 

Josué Santos, Diretor de Administração 
do Campus João Pessoa e ex-aluno; Ed-
vanildo Andrade, gestor da área da Assis-
tência Estudantil e ex-aluno do Campus 
Sousa; Marcos Vinícius, professor do 
Campus de Campina Grande e ex-aluno; 
Ricardo Job, professor do Campus de 
Cajazeiras e ex-aluno; Carlos Diego, ser-
vidor técnico-administrativo, lotado na 
PRAF, gestor de Licitações e Contratos; 
Francisco José, servidor técnico-adminis-
trativo, lotado na PRAF, também da área 
de Licitações e Contratos.   
 
Como inovação da cerimônia de aniver-
sário deste ano, o IFPB apresentou, ao 
longo de toda a solenidade, vídeos com 
depoimentos de ex-estudantes, servido-
res e alunos sobre o que a Instituição 
representa em suas vidas. Com esses 
testemunhos, o evento buscou reunir 
relatos de pessoas que vêm construindo, 
das mais variadas formas, essa história de 
112 anos de educação pública, gratuita e 
de qualidade no Estado da Paraíba. "Nós 
amamos o IFPB! Viva o Instituto Federal 
da Paraíba, motivo de orgulho de todo 
o povo brasileiro, espaço venturoso, 
catalisador da educação dos filhos dos 
trabalhadores do Brasil. Parabéns IFPB, 
pelos seus 112 anos!", finalizou o Reitor 
Nicácio Lopes.
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Em seu formato virtual, o Programa realiza encontros com estudantes e servidores 
dos campi Cajazeiras, Itabaiana, Patos e Monteiro, debatendo suas necessidades

Programa Reitoria Itinerante 
continua diálogo com a comunidade

O Programa Reitoria Itinerante 
deu continuidade ao diálogo 
com a comunidade acadêmica 

através de sua edição virtual neste se-
gundo semestre de 2021, realizando 
encontros com estudantes e servidores 
dos campi Cajazeiras, Itabaiana, Patos e 
Monteiro.
 
Em Cajazeiras, o encontro aconteceu 
dia 28/07/2021, quando a gestão da 
Reitoria do IFPB dialogou com a comu-
nidade acadêmica sobre as políticas pú-
blicas voltadas para aquele Campus. A 
Diretora Geral Lucrécia Teresa Gonçal-
ves Petrucci deu as boas-vindas à equipe 
gestora e elogiou a iniciativa de realizar 
o programa de forma virtual num mo-
mento que se exige distanciamento so-
cial. Ela fez a prestação de contas e um 
balanço das principais atividades reali-
zadas no último ano, como melhorias 
da infraestrutura, manutenção das va-
gas de assistência estudantil, renovação 
dos espaços, adequação dos ambientes 
seguindo recomendações sanitárias e 
eventos online. “Foi um ano difícil, tive-
mos que nos reinventar, estamos sendo 
constantemente desafiados e temos nos 
superado”, afirmou Lucrécia.

No Campus Itabaiana, o processo dia-
lógico entre a gestão da Reitoria e a 
comunidade acadêmica aconteceu dia 
29/11/2021, também no formato virtu-
al. O Diretor Geral Antônio Isaac Luna 
de Lacerda fez uma prestação de contas 
e mostrou as principais conquistas dos 
últimos anos. Isaac Luna apresentou de 
forma breve os avanços implantados no 
Campus para a comunidade acadêmica 
desde o início de sua gestão em 2018.
 
“A trajetória do campus Itabaiana tem 
sido marcada por conquistas e com o 
apoio da Reitoria o Campus evoluiu de 
forma considerável”, destacou o Dire-
tor. Isaac elencou ações como a estru-

turação de salas de aula e laboratórios 
para formação técnica e formação geral, 
melhorias e ampliações dos espaços fí-
sicos e o aumento do número de ser-
vidores.  
 
Em Patos, o Programa Reitoria Itine-
rante realizou dia 06/12/2021 audiên-
cia com os estudantes pela manhã e, 
no turno da tarde, com os servidores, 
também de forma remota. O Diretor 
Geral, Ronaldo de Lima, mostrou as 
ações de melhorias realizadas no perí-
odo de 2018 a 2021. Ronaldo apontou 
ações como compra de equipamentos, 
climatização de salas de aula, melhorias 
na acessibilidade, criação de novos cur-
sos, compra de livros. “Durante a pan-
demia o Campus trabalhou com muito 
empenho na doação de equipamentos 
de proteção individual e na campanha 
IFPB Solidário”, lembrou o Diretor Ro-
naldo, que também pontuou o cumpri-
mento das ações que estavam no seu 
plano de gestão.
 
A comunidade acadêmica do Campus 
Monteiro dialogou com o Reitor Nicá-
cio Lopes e sua equipe dia 17/12/2021. 
O Diretor Geral Abraão Romão Batista 

destacou um apanhado de ações rea-
lizadas desde as primeiras edições do 
Programa Reitoria Itinerante. “Temos 
um impacto muito grande do Programa 
nas ações e atividades do Campus”, dis-
se. O professor Abraão destacou ainda 
a construção do restaurante estudantil, 
aquisição de equipamentos de última 
geração no laboratório de informática, 
armários para os estudantes, sala de 
música acústica e climatizada, baraúna 
poética e áreas de vivência.
 
Em todos os encontros realizados, o 
Reitor Nicácio Lopes falou da satisfação 
de estar dialogando com a comunidade 
acadêmica. Em Monteiro, ao final do 
encontro, o Reitor Nicácio transmitiu 
uma mensagem motivadora: "Seja qual 
for a conjuntura difícil, nós vamos su-
perar. Temos uma instituição sólida e 
forte, compromissada com a educação 
transformadora. Que possamos conti-
nuar oferecendo essa educação eman-
cipatória para que os estudantes não 
apenas tenham mais dignidade, mas 
utilizem seus saberes em defesa da vida, 
da ciência e da transformação social".

Comunidade de 
Cajazeiras debate 
políticas públicas
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O Instituto Federal da Paraíba par-
ticipou, em dezembro/2021, de 
chamadas públicas divulgadas 

pela Secretaria de Educação Profissional 
e Tecnológica do Ministério da Educação 
(Setec/MEC) e teve suas propostas apro-
vadas para a oferta de cursos de qualifi-
cação profissional no âmbito das linhas 
de fomento do “Qualifica Mais Progre-
dir” e do “Qualifica Mais EnergIF”.
 
O “Qualifica Mais Progredir” é uma linha 
de fomento para a oferta de cursos de 
qualificação profissional de Microem-
preendedor Individual (MEI) voltados a 
beneficiários do Programa Auxílio Brasil. 
A iniciativa é uma parceria entre o Minis-
tério da Educação e o Ministério da Ci-
dadania e atende aos objetivos do Plano 
Progredir, que busca a inclusão produ-
tiva e a ampliação de renda do público 
que recebe o auxílio financeiro.
 
A oferta foi desenhada a partir do alinha-
mento entre o perfil do beneficiário do 
Auxílio Brasil e o perfil produzido pelo 
Datasebrae do Microempreendedor In-
dividual (MEI) no país, e tem como pú-
blico-alvo o beneficiário com idade de 

18 anos ou mais e que tenha concluído 
o ensino fundamental. 
 
Os cursos, com carga horária total de 
160 horas, devem ser ofertados gratui-
tamente na modalidade presencial, du-
rante o ano de 2022, sendo 700 vagas 
no Campus João Pessoa, 500 vagas no 
Campus Campina Grande e outras 500 
vagas no Campus Santa Rita, totalizando 
1.700 vagas. A oferta se dará por meio 
da Bolsa-Formação, regida pela Lei nº 
12.513/2011, e espera-se que os egres-
sos tenham capacidade de sair da infor-
malidade e se registrarem como Micro-
empreendedor Individual (MEI).
 
Já o “Qualifica Mais EnergIF” consiste 
na linha de fomento para a oferta de 
vagas no curso de qualificação profissio-
nal de Eletricista de Sistemas de Ener-
gias Renováveis voltados à população 
em geral com mais de 18 anos e ensino 
fundamental (1º a 5º ano) completo.
 
A iniciativa atende aos objetivos do Pro-
grama EnergIF, que foca em medidas de 
melhoria no desempenho energético da 
Rede Federal, bem como a ampliação da 

oferta de cursos por suas unidades. En-
tre suas vertentes de apoio, consta a im-
plementação de cursos para formação 
de profissionais na área de instalação de 
sistemas fotovoltaicos.
 
Os cursos, com carga horária total de 
200 horas, devem ser ofertados gratui-
tamente na modalidade presencial, du-
rante o ano de 2022, sendo 100 vagas 
no Campus João Pessoa, 50 vagas no 
Campus Esperança, 100 vagas no Cam-
pus Patos e outras 40 vagas no Campus 
Cajazeiras, totalizando 290 vagas.
 
A oferta também se dará por meio da 
Bolsa-Formação, regida pela Lei nº 
12.513/2011, e espera-se que os egres-
sos tenham aptidão para trabalhar com a 
instalação de sistema fotovoltaicos, área 
que vem crescendo exponencialmente 
e já apresenta carência de profissionais 
no mercado de trabalho. Os editais para 
seleção de servidores interessados em 
trabalhar nos programas Qualifica Mais 
Progredir e Qualifica Mais EnergIF estão 
previstos para serem publicados em fe-
vereiro/2022.

Instituto tem propostas aprovadas e adere às linhas de fomento do “Qualifica Mais 
Progredir” e do “Qualifica Mais EnergIF”, beneficiando a qualificação profissional

IFPB ofertará cursos de qualificação 
técnica através de linhas de fomento
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No segundo semestre de 2021, 
os estudantes do IFPB desta-
caram-se em três eventos de 

abrangência nacional. O primeiro deles 
foram os Jogos Eletrônicos das Insti-
tuições da Rede Federal (e-JIF Games), 
seguido da competição nacional de 
Huawei e da Olimpíada de Astronomia 
e Astronáutica. O desempenho dos 
alunos demonstra de maneira geral o 
comprometimento institucional com 
a qualidade do ensino e a determina-
ção dos alunos em enfrentar os desa-
fios que lhes são apresentados. Confira 
como foi a participação dos discentes 
em seus respectivos eventos.

JOGOS ELETRÔNICOS DAS INSTI-
TUIÇÕES DA REDE FEDERAL (E-JIF 
GAMES)

Os jogos eletrônicos das Instituições 
da Rede Federal (e-JIF Games) reuniu 
de forma virtual 684 estudantes cybera-
tletas campeões das etapas locais de 32 
Institutos Federais e Colégio Pedro II, 
durante as noites de 13 a 17 de setem-
bro de 2021. Na competição, o IFPB 
sagrou-se campeão na modalidade Xa-
drez Arena feminino com a competido-
ra Sara Soares de Medeiros do Campus 
Patos. Com essa vitória, o IFPB con-
quistou o terceiro lugar geral na moda-
lidade. O evento objetivou promover a 

saúde mental dos estudantes dos IFs, 
através de uma atividade competitiva 
cujas características permitem que os 
alunos participem de forma remota.

Também foi possível oportunizar a prá-
tica do Esporte Eletrônico (eSport) com 
ênfase na colaboração, na cooperação 
e nos valores morais e sociais entre 
companheiros e adversários e, por fim, 
promoveu a integração entre discentes, 
docentes, técnico-administrativos, Ins-
titutos Federais e sociedade em geral. 

Os 23 alunos que representaram o IFPB 
na 1ª Edição dos Jogos Eletrônicos do 
Instituto Federal da Paraíba (e-JIFPB) 
foram selecionados em um evento local 
realizado pela Diretoria de Educação 
Física e Esportes (DEFE) e contou com 
a participação de 350 alunos de vários 
campi. Na composição da delegação es-
tavam discentes dos campi João Pessoa 
(Xadrez Arena), Campus Patos (League 
of Legends) e Cabedelo (FreeFire), ten-
do como responsáveis os professores 
de Educação Física Juan Parente Santos 
e Davi de Sousa Silva e o servidor Kely-
son Nunes dos Santos.

COMPETIÇÃO DE HUAWEI 
 
O Instituto Federal da Paraíba foi cam-
peão da Huawei ICT Competition Brasil 

2021 na categoria Cloud. O programa 
tem por objetivo incentivar estudantes 
universitários que fazem parte do Hua-
wei ICT Academy, estimular e impulsio-
nar as carreiras no setor de TIC (Tecno-
logia de Informação e Comunicação).
A equipe do IFPB foi composta pelos 
estudantes Luana Barros, Gabriel Gu-
tierrez e Marcos Ugolino, com a coor-
denação do professor Michel Dias. O 
anúncio da premiação ocorreu no dia 
9 de novembro de 2021, em São Paulo.
Os discentes competiram com mais de 
84 instituições de ensino que fazem 
parte do ICT Academy e lograram êxito 
para a participação da etapa regional 
da América Latina.  O Instituto Federal 
do Ceará foi o campeão na categoria 
Network. As fases regional e internacio-
nal estão previstas para acontecer em 
2022.
 
OLIMPÍADA DE ASTRONOMIA E AS-
TRONÁUTICA
 
Duas medalhas de ouro, uma de pra-
ta e uma menção honrosa. Esse foi o 
resultado da participação dos estudan-
tes do Instituto Federal da Paraíba na 
Olimpíada Brasileira de Astronomia e 
Astronáutica (OBA 2021), que acon-
teceu em 16 de novembro de 2021. A 
OBA tem como objetivo principal di-
fundir o conhecimento astronômico 
pela sociedade brasileira, fomentar o 
interesse dos jovens pela Astronomia 
e pela Astronáutica e ciências afins. Os 
medalhistas de ouro foram os alunos: 
Gabriel Tomaz de Lemos Garcia, do 2° 
ano do curso de eletrônica do Campus 
João Pessoa e Ellen Matias Dos Santos 
Pessoa, do curso de Contabilidade II, 
também de João Pessoa. Para os meda-
lhistas, a conquista é motivo de reco-
nhecimento, mas também de estímulo 
para a descoberta de novas possibilida-
des.  

Comemoração 
dos medalhistas 
do OBA 2021

IFPB assiste ao bom desempenho dos alunos nos Jogos Eletrônicos da Rede Federal, 
na Huawei ICT Competition Brasil 2021 e na Olimpíada de Astronomia e Astronáutica  

Estudantes do IFPB destacam-se em 
competições em nível nacional em 2021



Informativo do Instituto Federal da Paraíba - IFPB16

Solenidade de assinatura do contrato de cessão do imóvel feita pela Superintendência 
do Patrimônio da União para o Instituto Federal da Paraíba aconteceu na Reitoria 

Campus Areia ganha prédio próprio 
cedido pelo Patrimônio da União

O Campus Areia localizado na mi-
crorregião do brejo paraibano 
realizou em novembro de 2021 

um antigo sonho, ter uma sede própria. 
O imóvel localizado na Rua Prefeito Pe-
dro Cunha Lima, no bairro Jussara, foi 
cedido pela União. A solenidade de assi-
natura do contrato de cessão do imóvel 
entre a Superintendência do Patrimônio 
da União (SPU) na Paraíba e o IFPB acon-
teceu nos jardins da Reitoria, na capital, 
seguindo o Protocolo de Biossegurança 
por causa da Covid-19.

A assinatura foi celebrada entre o Supe-
rintendente da SPU-PB, Arthur Martins 
Navarro, o reitor do IFPB Nicácio Lopes, 
a Pró-Reitora de Ensino Mary Roberta e 
a Diretora do Campus Areia, Maria Cláu-
dia Brandão. 

O Superintendente da SPU-PB, Arthur 
Martins Navarro, falou da satisfação em 
concretizar mais uma parceria entre o 
Patrimônio da União e o IFPB para o 
desenvolvimento do Estado através dos 
setores acadêmico, educacional e estra-
tégico. ”Fico feliz com a concretização 
dessa parceria, um imóvel com a desti-
nação tão importante como a educação 

para o desenvolvendo dos jovens da-
quela região em Areia que tem um forte 
potencial econômico, turístico e gastro-
nômico”.

A Pró-Reitora de Ensino, Mary Roberta, 
elogiou o relacionamento mantido com 
a SPU e lembrou outro contrato manti-
do recentemente com a Superintendên-
cia, que fez a cessão do prédio localiza-
do na avenida Getúlio Vargas, em frente 
ao Liceu Paraibano, para a instalação do 
Polo de Inovação do IFPB.

“Esse ato representa o reconhecimento 
do trabalho que o IFPB vem desenvolvi-
mento na cidade de Areia, agora tendo 
um prédio próprio vamos poder fazer 
futuras ampliações e melhorar a estru-
tura para oferta dos nossos cursos” disse 
a Diretora do Campus Areia, Maria Cláu-
dia Brandão. A gestora também agrade-
ceu ao IFPB por dar oportunidade de 
capacitação e qualificação profissional 
para jovens e adultos, e com isso melho-
rar as condições de trabalho, emprego e 
renda na região. 

O reitor Nicácio Lopes lembrou o início 
das atividades do Campus Areia como 

Centro de Referência e a elevação para 
Campus Avançado em dezembro de 
2020. Falou do potencial cultural, tu-
rístico e gastronômico de Areia onde o 
Campus do IFPB atende 18 municípios 
circunvizinhos, e do sentimento de gra-
tidão a Superintendência do Patrimô-
nio da União. “A Superintendência tem 
desempenhado um papel excepcional 
no universo da administração pública 
federal, o IFPB tem contado com essa 
parceria exitosa que tem se refletido em 
benefícios para a sociedade paraibana”.

Estiveram presentes na solenidade a 
Coordenadora da SPU-PB, Ana Cristina 
Figueiredo, o Pró-Reitor de Assuntos Es-
tudantis, Manoel Macedo, a Pró-Reitora 
da PRPIPG, Silvana Costa, Pró-Reitora 
da Proexc, Maria Cleidenédia, Diretor 
de Patrimônio Marcos Antônio, que re-
presentou o Pró-Reitor da PRAF, Pablo 
Andrey, além de diretores sistêmicos. O 
Campus Areia tem como perfil de atu-
ação as áreas de turismo, hospitalidade 
e lazer, ofertando os cursos técnicos 
subsequentes em Restaurante e Bar, 
Administração, Gastronomia e Guia de 
Turismo, além de prestar consultoria ao 
Trade Turístico da região. 

Reitor Nicácio, 
Arthur Navarro 
(SPU) e Maria 
Claudia celebram 
contrato de 
cessão


