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Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB) 

 
Candidatura ao cargo de Reitor: Paulo de Tarso Costa Henriques 

 
 

PLANO DE GESTÃO 2014-2018 
 
 

A COMUNIDADE 
 
 

1. Investir na qualidade do ensino ministrado, tornando os cursos mais próximos 
do mundo do trabalho. 

 
2. Aperfeiçoar e ampliar as atividades de ensino, pesquisa, extensão e de 

inovação tecnológica. 
 
3. Apoiar o desenvolvimento de atividades sócio-esportivas-culturais internas e 

externas.   
 
4. Aperfeiçoar as atividades de consulta aos estudantes e servidores (professores 

e técnico-administrativos) de modo que estes possam contribuir de maneira 
mais efetiva para a ampliação e melhoria das ações do IFPB. 

 
5. Buscar a melhoria na qualidade das relações entre os servidores, os  

estudantes e entre ambos.  
 
6. Aperfeiçoar o desenvolvimento de atividades de suporte a pessoas com 

deficiência. 
 
7. Apoiar a ampliação dos intercâmbios e projetos acadêmicos, nacionais e 

internacionais, envolvendo estudantes e/ou servidores. 
 
 

OS ESTUDANTES 
 

 
8. Dinamizar e expandir as atividades de assistência ao estudante (bolsas, 

serviços psicológicos, médicos, odontológicos, alimentação, creche e outros). 
 
9. Fortalecer e atualizar a política de estágio e de encaminhamento e inserção de 

egressos ao mundo de trabalho. 
 
10. Apoiar as atividades das Empresas Juniores, estimulando, dentre outras 

ações, aquelas de empreendedorismo e de cooperativismo. 
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11. Aperfeiçoar os mecanismos de mobilidade estudantil interna e externa ao 
IFPB.  
 
12. Estimular a oferta de atividades complementares. 

 
 

OS PROFESSORES E OS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS 
 

 
13. Estabelecer um Plano participativo de Capacitação (cursos, eventos e 

atualização) e Qualificação (graduação e pós-graduação). 
 
14. Desenvolver mecanismos de consulta aos servidores de modo a aperfeiçoar o 

processo de escolha de professores e técnico-administrativos qualificados para 
ocupar os cargos e funções do IFPB.     

 
15. Melhorar continuamente os procedimentos de movimentação interna de 

servidores. 
 
16. Estimular a participação de servidores aposentados nas atividades da 

instituição valorizando suas competências e experiências. 
 
17. Buscar permanentemente dotar o IFPB do pessoal necessário para execução 

de suas atribuições, tanto em quantidade quanto em qualidade. 
 
18. Promover ações relativas à saúde, qualidade de vida e valorização dos 

servidores, inclusive com a possibilidade de instalação de creches. 
 

 
A INFRAESTRUTURA 

 
 

19. Modernizar, reestruturar e ampliar as instalações acadêmicas e administrativas 
do IFPB para melhor atender as necessidades da sua comunidade, em 
especial aquelas das pessoas com deficiência. 
 

20. Discutir a construção de ambientes de professores (salas multiuso para estudo 
e atendimento a estudantes) bem como o redimensionamento dos já 
existentes. 

 
21. Modernizar, reestruturar e ampliar a oferta de serviços de informática e de 

comunicação para servidores e estudantes (acesso a Internet, e-mail, 
softwares, mídias sociais, televisão e rádio, etc.) 

 
22. Ampliar e atualizar o acervo das bibliotecas, sua infraestrutura e serviços por 

elas prestados. 
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23. Adotar uma política de orientação voltada para a manutenção permanente das 
instalações físicas e de redução de desperdícios. 

 
24. Incentivar e investir no uso da tecnologia como suporte às atividades-fim -  

ensino, pesquisa e extensão – bem como às atividades-meio - administrativas. 
 
25. Rediscutir e reestruturar os serviços de segurança na instituição, visando sua 

eficiência e eficácia, além de trabalhar com outros órgãos públicos para 
aperfeiçoá-la no entorno de cada unidade do IFPB. 

 
26. Negociar com as prefeituras para melhorar a infraestrutura de acesso às 

unidades do IFPB bem como os serviços de transporte. 
 

 
INSTITUCIONAL 

 
27. Focalizar a atuação do IFPB no atendimento aos anseios da sociedade nas 

demandas em sintonia com nossas finalidades de existência e que tenhamos 
condições para atuar. 

 
28. Garantir a transparência das ações e a participação da comunidade na Gestão, 

visando atingir com excelência os objetivos dos IFPB. 
 
29. Promover a discussão para atualizar o Estatuto, Regimento Geral e o Plano de 

Desenvolvimento Institucional, além das demais normas internas. 
 

30. Estimular o desenvolvimento dos Regimentos Internos dos Campi e de outras 
normas internas ainda a construir. 

 
31. Impulsionar a instalação dos órgãos colegiados que ainda não se encontram 

em operação. 
 

32. Aperfeiçoar a política de marketing interno e externo, nela incluídas as 
atividades de comunicação, visando fortalecer a marca IFPB e suas ações. 

 
33. Realizar ações visando ampliar a captação de recursos junto aos setores 

públicos, privados e não governamentais, contando com o apoio da FUNETEC 
e de outros meios. 

 
34. Aperfeiçoar a política de distribuição dos recursos destinados ao IFPB. 

 
35.  Aperfeiçoar a política de aquisição de equipamentos e materiais de consumo. 

 
 

Estas ações serão trabalhadas pela Reitoria em conjunto com todos os Campi, Polos e 
Centros de Referência, bem como envolverão os Órgãos Colegiados existentes no IFPB, 

cada um na sua esfera de competência.  


