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Essa candidatura configura um movimento coletivo e em construção. Os

termos iniciais deste plano de gestão apresentam, neste momento, exclusivamente,

nossas proposituras iniciais, necessárias ao processo formal de inscrição para a

eleição à Direção Geral do Campus João Pessoa. No decorrer da campanha esse

documento será ampliado, aprofundado com a contribuição de muitas mãos internas

e externas à Instituição.

Visando uma construção efetivamente coletiva, dialogada, democrática e

participativa do Plano de Gestão, convidamos toda a comunidade para contribuir com

a construção da versão final deste documento, através do envio de contribuições

(sugestões, críticas, e demandas diversas) no seguinte endereço eletrônico:

https://forms.gle/9s8hN9p4mnjUMSYUA.

Todas as contribuições encaminhadas serão discutidas nas reuniões

realizadas ao longo da campanha, por isso a participação de todos(as) nesses

espaços de diálogo é fundamental! Os convites informando data e link do Google

Meet serão divulgados através das redes sociais.

https://forms.gle/9s8hN9p4mnjUMSYUA


O ponto de partida da construção deste Plano de Gestão foram os conceitos

de autonomia e gestão democrática. Neste sentido defendemos:

- A defesa do IFPB público, gratuito e socialmente referenciado;

- A formação humana integral, vinculada ao mundo do trabalho;

- A indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão;

- Efetivo envolvimento da comunidade na definição das políticas do campus

João Pessoa.

Apresentaremos a seguir as propostas iniciais do Plano Gestão, agrupadas

nos seguintes eixos: governança e gestão; assistência estudantil; ensino; pesquisa;

pós-graduação e inovação; extensão e cultura.



Governança e Gestão

* Aprofundamento da Gestão Democrática, garantindo a participação da comunidade
do campus João Pessoa nas decisões dos seus rumos e de suas políticas, em
detrimento às concepções patrimonialistas;

* Observância aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade
como norteadores no desempenho das funções da administração pública;

* Defesa de um Modelo de Gestão Orgânico, favorecendo a flexibilização e
valorizando a eficiência das práticas burocráticas;

* Fortalecimento e democratização das ferramentas de comunicação institucionais,
buscando ampliar o diálogo contínuo, interno ao Campus e externo com a mídia e
sociedade;

* Consolidação das estratégias de Governança Institucional a partir do Planejamento
Estratégico (Estratégico, Tático e Operacional) desenvolvidas com base na
transparência e diálogo com a comunidade;

* Defesa pela garantia dos recursos para o pleno funcionamento do campus João
Pessoa e a expansão de suas atividades e Cursos;

* A defesa da carreira dos servidores e servidoras do IFPB;

* Rediscussão da resolução do Plano de Qualificação, ampliando a possibilidade de
afastamento dos servidores e servidoras técnico-administrativos;

* Orçamento participativo com o envolvimento de toda a comunidade na definição das
prioridades anuais para os gastos;

* Estabelecimento de condições para uma efetiva participação discente nas decisões
acadêmicas;

* A garantia de incorporação de atividades de pesquisa e extensão na carga horária
dos servidores e servidoras técnicos-administrativos;



* Desenvolvimento de estratégias institucionais objetivando à formação inicial e
continuada de docentes e técnicos;

* Ampliação das ações do Núcleo de Acompanhamento Psicossocial (NAPS) do
Campus João Pessoa;

* Fortalecimento das iniciativas em torno da campanha IFPB Solidário no campus
João Pessoa, buscando a institucionalização de ações voltadas aos segmentos
externos e comunidade acadêmica;

* Combate à toda forma de preconceito e assédio, fortalecendo a Rede de Combate
ao Assédio através de aprovação de resolução específica para garantir celeridade na
apuração de casos de assédio moral;

* Promoção de campanhas educativas de prevenção à discriminação em relação à
orientação sexual, identidade de gênero, identidade étnica e religiosa;

* Formação de parcerias com o Conselho Estadual de Direitos Humanos da Paraíba e
a Comissão de Direitos Humanos da UFPB para organização de cursos de formação
em direitos humanos;

* Criação de fóruns e colegiados para gerir as políticas junto às direções e
coordenações (ex.: Fórum de coordenadores de curso, Fórum de pesquisa, ´Fórum
de  extensão, etc);

* Avanço no redimensionamento dos espaços de gestão, buscando viabilizar a
instituição dos vice-coordenadores/diretores/chefes, em alteração aos atuais
substitutos;

* Valorização e apoio às atividades da Subcomissão Própria de Avaliação (estrutura
de apoio à CPA), garantindo a promoção, implementação e coordenação dos
processos internos de avaliação institucional do campus João Pessoa;

* Fortalecer e ampliar a figura do pesquisador institucional, buscando trazer para o
campus João Pessoa diagnósticos acerca das condições de trabalho e estudo da
comunidade acadêmica, em reforço às atividades da CPA;

* Apresentação de chapa com indicação de nomes para as Diretorias
(Desenvolvimento do Ensino e Administração e Finanças) e submissão de todos os
demais cargos de gestão (Departamentos, Coordenações, Chefias, Núcleos) à
escolha da comunidade.



Assistência Estudantil

* Estimular a criação e ampliação de estratégias voltadas à assistência estudantil, de
acordo com as demandas específicas dos estudantes do Campus João Pessoa, em
conformidade com as Políticas de Assistência Estudantil nacionais e do Instituto;

* Impulsionar, de modo amplo, todas as Políticas de Permanência e Êxito discente,
com ênfase no desenvolvimento de ações de caráter preventivo;

* Criação de comissão bipartite com a participação da instituição e da representação
estudantil do campus para desenvolver uma política de implementação e
acompanhamento permanente dos auxílios estudantis;

* Viabilizar condições da permanência discente na Instituição, promovendo a
realização de ações que favoreçam a redução das desigualdades socioeconômicas e
promovam a inclusão social;

* Desenvolvimento de política específica para o atendimento das demandas de
estudantes que ingressaram através das políticas de ação afirmativa;

* Apoio às Políticas de Assistência Estudantil através de programas relacionados com
a assistência à moradia estudantil, alimentação, transporte, saúde e apoio
pedagógico.



Ensino

* Defesa do Currículo Integrado, na perspectiva da formação humana omnilateral,
alicerçado nas concepções da educação politécnica;

* Reforço da equipe multiprofissional do campus para garantir o atendimento aos
estudantes em crescente condição de vulnerabilidade;

* Fomento contínuo às iniciativas de Inovação com uso das Tecnologias de
Informação e Comunicação (TICs);

* Garantir a estrutura e qualidade adequada para o desenvolvimento das ações
relacionadas à  Educação a Distância;

* Fortalecer as ações da Coordenação de Núcleos de Aprendizagem e Progressão
Parcial;

* Modernizar as instalações da Biblioteca Nilo Peçanha, física e eletronicamente, no
sentido de favorecer a ampliação, organização e manutenção do Acervo Documental
Institucional;

* Promover estratégias de apoio ao desenvolvimento de atividades acadêmicas de
estágios, visando contribuir com a qualidade da formação dos estudantes, a partir das
vivências relacionadas ao mundo do trabalho;

* Fomentar a criação de Cursos de Graduação nas três modalidades: Licenciatura,
Bacharelado e formação Tecnológica;

* Defesa em função da liberdade do processo de ensino e aprendizagem contra
qualquer constrangimento ou perseguição;

* Fomento às ações do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas (NEABI) e da
Coordenação de Direitos Humanos no campus;

* Fortalecimento do  Departamento de Articulação Pedagógica (Depap) buscando
favorecer a articulação entre os diversos setores acadêmicos vinculados ao Ensino,
promovendo o fortalecimento, aprimoramento do planejamento, mediação,
implementação e execução de ações, avaliação e auto-avaliação e demais atividades
relacionadas às políticas de ensino.



Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação

* Desenvolvimento de estratégias para circulação da produção científica (relatórios de
pesquisas, produtos educacionais, dentre outros) desenvolvida na Pós-Graduação e
Programas de Fomento à Pesquisa nos demais níveis de Ensino (Graduação e
Técnico);

* Fomento aos Programas Internos do campus João Pessoa, buscando favorecer o
desenvolvimento de projetos a fim de integrar os princípios da pesquisa, extensão e
inovação junto aos professores, técnicos, discentes e a comunidade em geral;

* Estímulo ao desenvolvimento da Inovação, Pós-graduação (stricto e lato sensu),
Pesquisa, e Desafios Acadêmicos;

* Fomento às políticas institucionais voltadas à formação continuada de docentes e
técnicos em nível de pós-graduação;

* Apoio aos processos de Internacionalização, compreendendo-os como fator
relevante de desenvolvimento institucional;

* Fortalecimento do Núcleo de Assuntos Internacionais (NAI) do campus João
Pessoa, buscando a divulgação e conscientização sobre a importância das atividades
de cooperação internacional e do intercâmbio científico, tecnológico, cultural e
acadêmico.



Extensão e Cultura

* Garantir a prática extensionista no processo formativo de todos(as) os(as)
estudantes, implantando a curricularização da extensão nos cursos superiores e
técnicos;

* Fortalecer a autonomia acadêmica e a sua relação com a sociedade, a partir do
apoio aos núcleos de extensão, grupos artísticos, coletivos culturais, empresas
juniores e escritórios modelos;

* Definir orçamento específico para a cultura, de modo a fortalecer o desenvolvimento
e necessidades culturais da comunidade acadêmica do campus;

* Ampliar a oferta de Cursos Técnicos e Superiores vinculados ao eixo tecnológico
"Produção Cultural e Design";

* Melhorar a infraestrutura relacionada às aulas e projetos da área de Artes;

* Favorecer a implantação de programas relacionados à cultura e esporte, como
ações da assistência estudantil;

* Ampliar os programas institucionais de Extensão e Cultura, garantindo o debate com
a sociedade e com os arranjos produtivos da grande João Pessoa.



Esse conjunto de propostas é apenas um ponto de partida para o diálogo na

comunidade do campus João Pessoa. Nossa candidatura configura um movimento

coletivo e em construção. Contamos com a participação de todos(as) nessa

caminhada em favor da autonomia e democracia, na defesa do IFPB público, gratuito

e socialmente referenciado.

João Pessoa/PB, fevereiro de 2022.

Chapa “Educar é transformar: Autonomia e Democracia no IFPB”


