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1 CONTEXTO DA INSTITUIÇÃO 

1.1 DADOS DA MANTENEDORA E MANTIDA 

 
Mantenedora: 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA PARAÍBA – CNPJ: 10.783.898/0001-75 

Pessoa Jurídica de Direito Público – Federal 

Endereço: Avenida Primeiro de Maio n
o
: 720 

Bairro: Jaguaribe Cidade: João Pessoa CEP: 58015-430 UF: PB 

Fone: 
(83) 3208 3000 

(83) 3208 3004 
Fax: (83) 3208 3088 

E-mail: ifpb@ifpb.edu.br 

Site: www.ifpb.edu.br 

 

Mantida: IFPB – Campus Cajazeiras 

Endereço: Rua José Antônio da Silva n°: 300 

Bairro: 
Jardim 

Oásis 
Cidade: Cajazeiras CEP: 58900-000 UF: PB 

Fone: (83) 3532-4100 Fax: (83) 3532-4100 

E-mail: campus_cajazeiras@ifpb.edu.br 

Site: http://www.ifpb.edu.br/cajazeiras 

1.2 MISSÃO 

A missão, a referência básica e principal para orientação 

institucional, segundo o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 

IFPB (2015-2019, p.17), é: 

“Ofertar a educação profissional, tecnológica e humanística em 

todos os seus níveis e modalidades por meio do Ensino, da Pesquisa e da 

Extensão, na perspectiva de contribuir na formação de cidadãos para 

atuarem no mundo do trabalho e na construção de uma sociedade 

inclusiva, justa, sustentável e democrática.” 

Sendo assim, o IFPB tem como um dos componentes da sua 

função social o desenvolvimento pleno dos seus alunos, seu preparo para 

o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho dentro do 

contexto da Educação Profissional e Tecnológica, ofertada com 

qualidade, preparando-os para serem agentes transformadores da sua 

realidade social. 

Outros componentes da função social do IFPB são a geração, 

disseminação, transferência e aplicação de ciência e tecnologia visando 

ao desenvolvimento do estado a fim de que seja ambientalmente 

mailto:ifpb@ifpb.edu.br
http://www.ifpb.edu.br/
mailto:campus_cg@ifpb.edu.br
http://www.ifpb.edu.br/campinagrande
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equilibrado, economicamente viável e socialmente justo, amplificando, 

assim, a sua contribuição para a melhoria e qualidade de vida de todos. 

Além disso, acrescenta-se, através deste projeto, uma nova e 

importante vertente na sua função socioeconômica, que é a preparação 

de engenheiros para atender à demanda do nosso País. 

1.2.1 Princípios institucionais 

No exercício da gestão, o IFPB deve garantir a todos os seus 

Campi a autonomia da gestão institucional democrática a partir de uma 

administração descentralizada tendo como referência os seguintes 

princípios: 

I. Ética – Requisito básico orientador das ações institucionais; 

II. Desenvolvimento Humano – Desenvolver o ser humano, buscando 

sua integração à sociedade através do exercício da cidadania, 

promovendo o seu bem-estar social; 

III. Inovação – Buscar soluções às demandas apresentadas; 

IV. Qualidade e Excelência – Promover a melhoria contínua dos 

serviços prestados. 

1.2.2 Valores institucionais 

I. Autonomia dos Campi – Administrar preservando e respeitando a 

singularidade de cada Campus; 

II. Transparência – Disponibilizar mecanismos de acompanhamento e 

de conhecimento das ações da gestão, aproximando a administração 

da comunidade; 

III. Respeito – Atenção com alunos, servidores e público em geral; 

IV. Compromisso Social –  Participação efetiva nas ações sociais, 

cumprindo seu papel social de agente transformador da sociedade e 

promotor da sustentabilidade. 

1.2.3 Visão de futuro 

Segundo a Lei 11.892, Brasil (2008b), o IFPB é uma Instituição de 

educação superior, básica e profissional, pluricurricular e multicampi, 

especializada na oferta de educação profissional e tecnológica, 

contemplando os aspectos humanísticos, nas diferentes modalidades de 

ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e 

tecnológicos com sua prática pedagógica. 

O Instituto Federal da Paraíba atuará em observância com a 

legislação vigente com as seguintes finalidades: 

I. Ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis 



 

 

11 
 

e modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na 

atuação profissional nos diversos setores da economia, com ênfase 

no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional; 

II. Desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo 

educativo e investigativo de geração e adaptação de soluções 

técnicas e tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades 

regionais; 

III. Promover a integração e a verticalização da educação básica à 

educação profissional e à educação superior, otimizando a 

infraestrutura física, os quadros de pessoal e os recursos de gestão; 

IV. Orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e 

fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais 

identificados com base no mapeamento das potencialidades de 

desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do 

Instituto Federal da Paraíba; 

V. Constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de 

ciências, em geral, e de ciências aplicadas, em particular, 

estimulando o desenvolvimento de espírito crítico e criativo. 

VI. Qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino 

de ciências nas instituições públicas de ensino, oferecendo 

capacitação técnica e atualização pedagógica aos docentes das 

redes públicas de ensino; 

VII. Desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e 

tecnológica; 

VIII. Realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, 

o empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento 

científico e tecnológico; 

IX. Promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de 

tecnologias sociais, notadamente, as voltadas à preservação do meio 

ambiente e à melhoria da qualidade de vida; 

X. Promover a integração e correlação com instituições congêneres, 

nacionais e internacionais, com vista ao desenvolvimento e 

aperfeiçoamento dos processos de ensino-aprendizagem, pesquisa e 

extensão. 

Observadas suas finalidades e características, a visão de futuro 

do Instituto Federal da Paraíba se resume nos itens abaixo: 

I. Ministrar educação profissional técnica de nível médio, 

prioritariamente na forma de cursos integrados, para os concluintes 
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do ensino fundamental e para o público da educação de jovens e 

adultos; 

II. Ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, 

objetivando a capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a 

atualização de profissionais, em todos os níveis de escolaridade, nas 

áreas da educação profissional e tecnológica; 

III. Realizar pesquisas, estimulando o desenvolvimento de soluções 

técnicas e tecnológicas, estendendo seus benefícios à comunidade; 

IV. Desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e 

finalidades da educação profissional e tecnológica, em articulação 

com o mundo do trabalho e os segmentos sociais, com ênfase na 

produção, desenvolvimento e difusão de conhecimentos científicos, 

tecnológicos, culturais e ambientais; 

V. Estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de 

trabalho e renda e à emancipação do cidadão na perspectiva do 

desenvolvimento socioeconômico local e regional; 

VI. Ministrar em nível de educação superior: cursos de tecnologia 

visando à formação de profissionais para os diferentes setores da 

economia; cursos de licenciatura, bem como programas especiais de 

formação pedagógica, com vistas à formação de professores para a 

educação básica, sobretudo, nas áreas de ciências e matemática e 

da educação profissional; cursos de bacharelado e engenharia, 

visando à formação de profissionais para os diferentes setores da 

economia e áreas do conhecimento; cursos de pós-graduação lato 

sensu de aperfeiçoamento e especialização, visando à formação de 

especialistas nas diferentes áreas do conhecimento; cursos de pós-

graduação stricto sensu de mestrado e doutorado que contribuam 

para promover o estabelecimento de bases sólidas em educação, 

ciência e tecnologia, com vistas no processo de geração e inovação 

tecnológica. 

1.3 HISTÓRICO INSTITUCIONAL 

O histórico institucional apresentado nesta seção é parte do PDI 

do IFPB (2015-2019).  O atual Instituto Federal de Educação Ciência e 

Tecnologia da Paraíba - IFPB tem mais de cem anos de existência. Ao 

longo de todo esse período, recebeu diferentes denominações: Escola de 

Aprendizes Artífices da Paraíba - de 1909 a 1937; Liceu Industrial de João 

Pessoa - de 1937 a 1961; Escola Industrial "Coriolano de Medeiros" ou 

Escola Industrial Federal da Paraíba - de 1961 a 1967; Escola Técnica 
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Federal da Paraíba - de 1967 a 1999; Centro Federal de Educação 

Tecnológica da Paraíba – de 1999 a 2008; e, finalmente, Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia, com a edição da Lei 11.892 de 29 de 

dezembro de 2008. 

Criado no ano de 1909, através de decreto presidencial de Nilo 

Peçanha, o seu perfil atendia a uma determinação contextual que vingava 

na época. Como Escola de Aprendizes Artífices, seu primeiro nome, foi 

concebido para prover de mão de obra o modesto parque industrial 

brasileiro que estava em fase de instalação. Àquela época, a Escola 

absorvia os chamados “desvalidos da sorte”, pessoas desfavorecidas e 

até indigentes, que provocavam um aumento desordenado na população 

das cidades, notadamente com a expulsão de escravos das fazendas, 

que migravam para os centros urbanos.  Tal fluxo migratório era mais um 

desdobramento social gerado pela abolição da escravatura, ocorrida em 

1888, que desencadeava sérios problemas de urbanização. O IFPB, no 

início de sua história, assemelhava-se a um centro correcional, pelo rigor 

de sua ordem e disciplina. O decreto do Presidente Nilo Peçanha criou 

uma Escola de Aprendizes Artífices em cada capital dos estados da 

federação como solução reparadora da conjuntura socioeconômica que 

marcava o período, a fim de conter conflitos sociais e qualificar mão de 

obra barata, suprindo o processo de industrialização incipiente que, 

experimentando uma fase de implantação, viria a se intensificar a partir de 

1930. 

A Escola de Artífices, que oferecia os cursos de Alfaiataria, 

Marcenaria, Serralheria, Encadernação e Sapataria, funcionou 

inicialmente no Quartel do Batalhão da Polícia Militar do Estado, 

transferindo-se depois para o edifício construído na Avenida João da 

Mata, onde funcionou até os primeiros anos da década de 1960. 

Finalmente, já como Escola Industrial, instalou-se no atual prédio 

localizado na Avenida Primeiro de Maio, bairro de Jaguaribe. Nesta fase, 

o domicílio tinha como único endereço a Capital do Estado da Paraíba. Ao 

final da década de 60, ocorreu a transformação para Escola Técnica 

Federal da Paraíba e, no ano de 1995, a Instituição interiorizou suas 

atividades, com a instalação da Unidade de Ensino Descentralizada de 

Cajazeiras – UNED-CJ. 

Transformada em 1999 no Centro Federal de Educação 

Tecnológica da Paraíba, a Instituição experimentou um fértil processo de 

crescimento e expansão de suas atividades, passando a contar, além de 

sua Unidade Sede, com o Núcleo de Extensão e Educação Profissional - 
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NEEP, na Rua das Trincheiras. Foi nesta fase, a partir do ano de 1999, 

que o atual Instituto Federal da Paraíba começou o processo de 

diversificação de suas atividades, oferecendo à sociedade todos os níveis 

de educação, desde a educação básica à educação superior (cursos de 

graduação na área tecnológica), intensificando também as atividades de 

pesquisa e extensão. 

A partir de então, foram implantados cursos de graduação nas 

áreas de Telemática, Design de Interiores, Telecomunicações, 

Construção de Edifícios, Desenvolvimento de Softwares, Redes de 

Computadores, Automação Industrial, Geoprocessamento, Gestão 

Ambiental, Negócios Imobiliários e Licenciatura em Química. 

Este processo experimentou grande desenvolvimento com a 

criação dos Cursos de Bacharelado na área de Administração e em 

Engenharia Elétrica e a realização de cursos de pós-graduação em 

parceria com Faculdades e Universidades locais e regionais, a partir de 

modelos pedagógicos construídos em consonância com as disposições 

da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional - LDB, Brasil (1996), e normas delas decorrentes. 

Ainda como Centro Federal de Educação Tecnológica da Paraíba, 

ocorreu em 2007, a implantação da Unidade de Ensino Descentralizada 

de Campina Grande – UNED-CG – e a criação do Núcleo de Ensino de 

Pesca, no Município de Cabedelo. Com o advento da Lei 11.892/2008, o 

Instituto se consolidou como uma Instituição de referência da Educação 

Profissional na Paraíba tendo em vista que, além dos cursos usualmente 

chamados de “regulares”, desenvolve também um amplo trabalho de 

oferta de cursos de formação inicial e continuada e cursos de extensão,  

de    curta e média duração, atendendo a uma expressiva parcela da 

população, a quem são destinados também cursos técnicos básicos, 

programas e treinamentos de qualificação, profissionalização e 

reprofissionalização, para melhoria das habilidades de competência 

técnica no exercício da profissão. 

O Instituto, em consonância com seus objetivos e finalidades 

previstos na nova Lei, desenvolve estudos com vistas a oferecer 

programas de capacitação para formação, habilitação e aperfeiçoamento 

de docentes da rede pública. Também atua fortemente na Educação de 

Jovens e Adultos, tendo no PROEJA, no FIC e CERTIFIC, o cumprimento 

da sua responsabilidade social. 

Visando à ampliação de suas fronteiras de atuação, o Instituto 

desenvolve ações para atuar com competência na modalidade de 
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Educação a Distância (EaD) e tem investido fortemente na capacitação 

dos seus professores e técnico administrativos, no desenvolvimento de 

atividades de pós-graduação lato sensu, stricto sensu e de pesquisa 

aplicada, preparando as bases para a oferta de pós-graduação nestes 

níveis, horizonte aberto com a nova Lei. 

Até o ano de 2010, contemplado com o Plano de Expansão da 

Educação Profissional, Fase II, do governo federal, o Instituto implantou 

mais cinco Campi no estado da Paraíba, contemplando cidades 

consideradas polos de desenvolvimento regionais, como Cabedelo, 

Monteiro, Patos, Picuí e Princesa Isabel que somados aos Campi já 

existentes de Cajazeiras, Campina Grande, João Pessoa e Sousa (Escola 

Agrotécnica, que foi incorporada ao antigo CEFET no processo de criação  

do Instituto), tornaram o IFPB uma instituição com 9 (nove) Campi e a 

Reitoria. 

Com o Plano de Expansão da Educação Profissional, Fase III, do 

governo federal, que foi até o final de 2014, o IFPB implantou um Campus 

na cidade de Guarabira, o Campus Avançado Cabedelo Centro e 

viabilizou o funcionamento de mais dez unidades, a saber: Areia, Catolé 

do Rocha, Esperança, Itabaiana, Itaporanga, Mangabeira, Pedras de 

Fogo, Santa Luzia, Santa Rita e Soledade. Essas novas unidades levarão 

educação em todos os níveis a essas localidades oportunizando o 

desenvolvimento econômico e social e melhorando a qualidade de vida 

nestas regiões. Assim, na Figura 1.1 é apresentada a nova configuração 

da interiorização do IFPB. 

Nessa perspectiva, o IFPB atua nas áreas profissionais das 

Ciências Agrárias, Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Ciências 

Exatas e da Terra, Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas, 

Engenharias, Linguística, Letras e Artes. São ofertados cursos nos eixos 

tecnológicos de Recursos Naturais, Produção Cultural e Design, Gestão e 

Negócios, Infraestrutura, Produção Alimentícia, Controle e Processos 

Industriais, Produção Industrial, Hospitalidade e Lazer, Informação e 

Comunicação, Ambiente, Saúde e Segurança. 

Ao oferecer oportunidades em todos os níveis da aprendizagem, 

este Instituto permite o processo de verticalização do ensino.  Assim, são 

ofertados Programas de Formação Continuada (FIC), PROEJA, 

propiciando também o prosseguimento de estudos através do CERTIFIC, 

além de Cursos Técnicos, Cursos Superiores de Tecnologia, 

Licenciaturas, Bacharelados e estudos de Pós-Graduação Lato Sensu e 

Stricto Sensu. A Educação Profissional de Nível Técnico no IFPB é 
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ofertada nas modalidades integrado e subsequente, nas áreas 

profissionais da construção civil, indústria, informática, meio ambiente, 

turismo e hospitalidade, saúde e cultura, considerando a carga horária 

mínima e as competências exigidas para cada área, de acordo com o 

Decreto n.  5.154/2004 e Resoluções CNE/CEB n.  04/1999 e n. 01/2005 

do Conselho Nacional de Educação - CNE. 

Figura 1.1 - Interiorização do IFPB. 

 

FONTE: PDI-IFPB (2015-2019). 

O IFPB oferece Cursos Técnicos em diversos segmentos da 

economia e áreas profissionais, em todos os seus Campi, os quais são 

listados na Tabela 1.1. 

A Educação Profissional Técnica Integrada ao Ensino Médio, será 

oferecida para estudantes que tenham concluído o Ensino Fundamental. 

A organização dos cursos conduz o aluno a uma habilitação profissional 

técnica de nível médio, e lhe dará o direito à continuidade de estudos na 

educação superior. 

A Educação Profissional de Nível Técnico no IFPB corresponde à 

oferta de cursos técnicos, considerando a carga horária mínima e o perfil 

profissional exigidos para cada eixo tecnológico, de acordo com o 

Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos - Resolução do CNE/CEB N
o 

1, 

DE 5 DE Dezembro DE 2014, MEC (2016). 
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Tabela 1.1 - Cursos Técnicos Ofertados pelo Instituto. 
CAMPUS CURSOS TEC. INTEGRADOS CURSOS TÉC. SUBSEQUENTES 

Areia  
- Secretaria Escolar (EaD) 
- Segurança no Trabalho (EaD) 
- Serviços de Restaurante e Bar 

Cabedelo 

- Meio Ambiente 

- Multimídia 
- Recursos Pesqueiros 
- Serviços Jurídicos 

- Guia de Turismo  

- Informática para Internet 

- Meio Ambiente  

- Náutica 

- Pesca 

- Química 

- Recursos Pesqueiros 

- Secretaria Escolar (EaD) 

- Segurança do Trabalho (EaD) 

- Serviços Jurídicos 

- Transações Imobiliárias 
- Transporte Aquaviário 

Cajazeiras 

- Desenho de Construção Civil (PROEJA) 

- Edificações 

- Eletromecânica 

- Informática 
- Meio Ambiente (PROEJA) 

- Edificações 

- Eletromecânica 

- Secretaria Escolar (EaD) 
- Segurança do Trabalho (EaD) 

Campina Grande 

- Administração (PROEJA) 
- Edificações  

- Informática 

- Mineração 

- Petróleo e Gás 
- Química 

- Informática 

- Informática (EaD) 

- Manut. e Sup. em Informática 

- Mineração 

- Redes de Computadores 

- Secretaria Escolar (EaD) 
- Segurança do Trabalho (EaD) 

Catolé do Rocha - Edificações 
- informática (EaD) 

- Secretaria Escolar (EaD) 
- Segurança do Trabalho (EaD) 

Esperança - Informática 
- Sistemas de Energia Renovável - Informática 

Guarabira 

- Contabilidade  

- Edificações 

- Informática 

- Informática (EaD) 

- Secretaria Escolar (EaD) 
- Segurança do Trabalho (EaD) 

Itabaiana 
- Automação Industrial 

- Eletromecânica 
- Secretaria Escolar (EaD) 

- Segurança do Trabalho (EaD) 

Itaporanga - Edificações  

João Pessoa 

- Contabilidade 

- Controle Ambiental 

- Edificações 

- Eletrônica 

- Eletrotécnica 

- Eventos (PROEJA)  

- Informática  

- Instrumento Musical – Mecânica 

- Mecânica 

- Cuidados de Idosos 

- Edificações 

- Eletrônica 

- Eletrotécnica 

- Equipamentos Biomédicos 

- Guia de Turismo (EaD) 

- Instrumento Musical 

- Mecânica 

- Secretariado 

- Secretaria Escolar (EaD) 

- Segurança do Trabalho (EaD) 

Monteiro 

- Edificações 

- Instrumento Musical 

- Manut. e Sup. em Informática 

- Instrumento Musical 

- Manut. e Sup. em Informática 

- Secretaria Escolar (EaD) 

- Segurança do Trabalho (EaD) 

Patos 

- Edificações  

- Eletrotécnica 

- Informática 

- Manut. e Sup. em Informática 

- Segurança do Trabalho 

- Edificações 

- Eletrotécnica 

- Manut. e Sup. em Informática 

- Secretaria Escolar (EaD) 

- Segurança do Trabalho (EaD) 

Pedras de Fogo  
- Informática (EaD) 

- Informática  

- Secretaria Escolar (EaD) 
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- Segurança do Trabalho (EaD) 

Picuí 

- Edificações 

- Geologia 

- Informática 

- Eletrônica 

- Manut. e Sup. em Informática 

- Mineração 

- Secretaria Escolar (EaD) 

- Segurança do Trabalho (EaD) 

Princesa Isabel 

- Controle Ambiental 

- Edificações 

- Meio Ambiente 

- Edificações 

- Informática 

- Manut. e Sup. em Informática 

- Secretaria Escolar (EaD) 

- Segurança do Trabalho (EaD) 

Santa Luzia - Informática - Informática 

Santa Rita 
- Informática 

- Meio Ambiente 
 

Soledade  

- Informática 

- Informática (EaD) 

- Informática para Internet (EaD) 

- Redes de Computadores (EaD) 

- Secretaria Escolar (EaD) 

- Segurança do Trabalho (EaD) 

Sousa 

- Agroindústria 

- Agroindústria (PROEJA) 

- Agropecuária 

- Informática 

- Meio Ambiente 

- Agropecuária 

- Informática 

- Secretaria Escolar (EaD) 

- Segurança do Trabalho (EaD) 

O currículo dos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio está 

estruturado em regime anual com duração de 3 (três) ou 4 (quatro) anos, 

integrando a formação geral com uma carga horária mínima de 2.400 

horas e a formação técnica, conforme a carga horária mínima exigida no 

Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos – CNCT – para a respectiva 

habilitação profissional, acrescida da carga horária destinada ao estágio 

curricular e/ou Trabalho de Conclusão de Curso – TCC. 

Além disso, esse currículo está definido por disciplinas orientadas 

pelos perfis de conclusão e distribuídas na matriz curricular com as 

respectivas cargas horárias, propiciando a visualização geral do curso. 

A Educação Profissional ofertada para a Educação de Jovens e 

Adultos, respeitando suas especificidades definidas no Decreto n
o 

5.840, 

Brasil (2006), de 13 de julho de 2006, é ofertada com as mesmas 

características do Ensino Técnico Integrado estabelecidas no Decreto N
o 

5.154, Brasil (2004a), de 23 de julho de 2004. Nesse sentido, o 

atendimento a esse público pressupõe ações voltadas para o seu projeto 

de vida e para as necessidades urgentes de (re)inserção e de 

(re)qualificação, visando à complementação da renda familiar ou ao 

provimento de seu sustento. Dessa forma, o ensino aponta para um 

projeto capaz de vislumbrar o trabalho como princípio educativo. Assim, 

estaremos, enquanto instituição de ensino, resgatando a nossa função 

social e promovendo dignidade e cidadania. Atualmente, o IFPB oferta 

esta modalidade de ensino contemplando os cursos: Técnico Integrado 

em Eventos, em João Pessoa; Operação de Microcomputadores, em 
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Campina Grande; Meio Ambiente, em Cajazeiras, e Agroindústria, em 

Sousa. 

Em se tratando de educação superior, o IFPB dispõe de Cursos 

de Tecnologia, Licenciatura e Bacharelado. Com esta Educação 

Profissional Tecnológica de Graduação, os Cursos Superiores de 

Tecnologia integram as diferentes formas de educação ao trabalho, à 

ciência e à tecnologia e visam, segundo suas diretrizes curriculares, 

garantir aos cidadãos o direito à aquisição de competências profissionais 

que os tornem aptos para a inserção no mercado de trabalho. 

Com a Educação Profissional Tecnológica de Graduação, a 

Instituição tem galgado seu espaço, construindo uma educação gratuita e 

de qualidade, assentada nos mais modernos fundamentos científicos e 

tecnológicos, potencializando-se em opção de qualidade para as diversas 

gerações. 

A oferta dos Cursos de Licenciatura visa atender à Lei 11.892, 

Brasil (2008b), e foi criada com o objetivo de minimizar a falta de 

profissionais de educação para o exercício da docência nas Escolas de 

Educação Básica. As Licenciaturas, cujo objetivo é a habilitação de 

profissionais de diversas áreas do conhecimento para atuar no magistério, 

são ofertadas àqueles que possuem diploma de Ensino Médio. Dessa 

forma, os programas de formação pedagógica foram regulamentados pela 

Resolução do CNE/CP N
o 

2, MEC (2015), que define as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos 

de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos 

de segunda licenciatura) e para a formação continuada em alteração e a 

Resolução CNE/CEB N
o 

02, MEC (1997), que dispõe sobre os programas 

especiais de formação pedagógica de docentes para as disciplinas do 

currículo do ensino fundamental, do ensino médio e da educação 

profissional em nível médio. Vale salientar que, mesmo antes da edição 

da referida Lei, atuando com uma visão de futuro, o IFPB já ofertava os 

cursos de Licenciatura em Química e Licenciatura em Matemática. 

Atualmente, o IFPB oferece o Bacharelado em Administração, 

Medicina Veterinária e em Engenharia Elétrica. A duração, carga horária e 

tempo de integralização destes cursos presenciais, no âmbito do IFPB, 

atendem ao Parecer CNE/CES n
o 

08/2007, MEC (2007a), e Resolução 

CNE/CES N
o 

02, MEC (2007b). Os estágios e as atividades 

complementares dos referidos cursos, na modalidade presencial, não 

deverão exceder a 20% (vinte por cento) da carga horária total do curso, 
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salvo nos casos de determinações legais em contrário, tomando por base 

a Resolução CNE/CES N
o 

02/2007. 

Em relação aos Cursos de Engenharia, o IFPB adota como 

referencial o Resolução CNE/CES No 11, de 11 de março de 2002 que 

estabelece Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Engenharia. 

Os cursos ofertados pelo IFPB, em seus respectivos Campi, são 

apresentados na Tabela 1.2. 

 

Após a consolidação do ensino superior em nível de graduação, o 

IFPB iniciou a oferta de cursos de pós-graduação, nas suas diversas 

áreas, com a finalidade de atender à demanda social por especialistas. 

Os cursos de especialização lato sensu em Segurança da Informação, 

Educação Profissional e Gestão Pública iniciaram uma série de cursos de 

pós-graduação ofertados por esse Instituto. 

Tabela 1.2 - Cursos Superiores ofertados pelo IFPB. 
CAMPUS CURSOS 

Alagoa Grande Bacharelado em Administração Pública(EaD)  

Araruna 

Bacharelado em Administração Pública(EaD) 

C Lic. em Computação e Informática 

(EaD) 

 

Cabedelo C Lic. em Ciências Biológicas C CST em Design Gráfico 

Cajazeiras 

C Lic. em Matemática 

C Lic. em Computação e Informática 

C Bacharelado em Engenharia Civil 

C CST em Análise e Desen. de Sistemas 

C CST em Automação Industrial 

Campina Grande 

C Lic. em Matemática 

C Lic. em Física 

C Lic. em Letras (EaD) 

C Bacharelado em Engenharia de Computação 

C CST em Telemática 

C CST em Construção de Edifícios 

Duas Estradas 
C Lic. em Computação e Informática 

(EaD) 

 

Guarabira C CST em Gestão Comercial 

João Pessoa 

C Lic. em Química 

C Lic. em Matemática 

C Lic. em Letras (EaD) 

C Bacharelado em Administração 

C Bacharelado em Administração Pública (EaD) 

C Bacharelado em Engenharia Elétrica 

C Bacharelado em Engenharia Mecânica 

C Bacharelado em Engenharia Civil 

C CST em Automação Industrial 

C CST em Construção de Edifícios 

C CST em Design de Interiores 

C CST em Geoprocessamento 

C CST em Gestão Ambiental 

C CST em Negócios Imobiliários 

C CST em Redes de Computadores 

C CST em Sistemas de Telecomunicações 

C CST em Sistemas para Internet 

Lucena Bacharelado em Administração Pública(EaD)  

Mari Bacharelado em Administração Pública(EaD)  

Monteiro 

C CST em Análise e Desen. de Sistemas 

C CST em Construção de Edifícios 

Patos 
C Bacharelado em Engenharia Civil  

C CST em Segurança do Trabalho 

Picuí C Lic. em Letras (EaD) C CST em Agroecologia 

Pombal Bacharelado em Administração Pública(EaD)  

Princesa Isabel 
C. Lic. Ciências bióligcas 

C CST em Gestão Ambiental 
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Sousa 

C Lic. em Educação Física 

C Lic. em Letras (EaD) 

C Lic. em Química 

C Bacharelado em Medicina Veterinária 

C CST em Agroecologia 

C CST em Alimentos 

Assim, a Pró-reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação, 

setor tático responsável pelas ações para o desenvolvimento da pesquisa 

científica e tecnológica e pela pós-graduação no IFPB, apresenta uma 

proposta cujo instrumento norteador são as ações realizadas nos próprios 

Campus, de modo que os grupos ou núcleos de pesquisa constituem-se 

células mater nesse processo de desenvolvimento. Portanto, buscar 

formas de incentivar a sua criação/consolidação e apoiar o seu 

desenvolvimento torna-se crucial para o sucesso de qualquer plano 

institucional de pesquisa científica e tecnológica, inovação e pós-

graduação. 

Naturalmente, associa-se pesquisa aos cursos superiores ou aos 

programas de pós-graduação, contudo, ressalta-se que a pesquisa 

científica e tecnológica já vem sendo realizada em todas as modalidades 

de ensino do IFPB: Ensino Médio, Ensino Técnico, Ensino de Graduação 

(Tecnológico, Bacharelado e Licenciatura) e Ensino de Pós-Graduação 

(Stricto Sensu e Lato Sensu). 

Assim, o IFPB há muito tem demonstrado o seu potencial no 

campo da pesquisa científica e tecnológica. Possui uma infraestrutura 

física de laboratórios de razoável a boa e um quadro efetivo de recursos 

humanos bem qualificado. Em uma atualização feita em 30 de Junho de 

2016, o IFPB contava com 176 (cento e setenta e seis) grupos de 

pesquisa cadastrados no CNPq e certificados pela Instituição, nas 

seguintes áreas, conforme gráfico mostrado na Figura 1.2: 

• Ciências Agrárias – 9 %; 

• Ciências Biológicas – 3 %; 

• Ciências Exatas e da Terra – 28 %; 

• Ciências da Saúde – 1 %; 

• Ciências Humanas – 15 %; 

• Ciências Sociais Aplicadas – 9 %; 

• Engenharias – 29 %; 

• Linguística, Letras e Artes – 6 %. 

Figura 1.2 - Áreas de pesquisa no IFPB. 
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Esses grupos têm apresentado produção acadêmica constante e 

consistente, inclusive proporcionando aos discentes a iniciação científica 

e servindo de incentivo para a formação de novos grupos. 

A Instituição conta, ainda, com um veículo impresso para 

divulgação de trabalhos científicos e tecnológicos, que é a Revista 

Principia. Para divulgação de trabalhos de extensão, o IFPB conta com a 

Revista Práxis: saberes da extensão. 

É sobre esta base de ciência e tecnologia, construída nos últimos 

anos, que o IFPB trabalha para reforçar a sua capacidade de produção de 

pesquisas científicas e tecnológicas e de inovação tecnológica, voltadas 

ao desenvolvimento educacional, econômico e social da nossa região de 

abrangência. 

Além das atividades pertinentes à Pesquisa, o IFPB tem atuado, 

também, junto à Extensão, desenvolvendo, de acordo com as dimensões 

da extensão estabelecidas pelo FORPROEXT (Fórum de Dirigentes de 

Extensão da Rede de Educação Profissional e Tecnológica), os seguintes 

projetos: 

Projetos Tecnológicos: desenvolvimento de atividades de 

investigação científica, técnica e tecnológica, em parceria com instituições 

públicas ou privadas que tenham interface de aplicação. 

Serviços Tecnológicos: oferta de serviços de consultoria, 

assessoria, e outros serviços de cunho técnico e tecnológico, para o 

mundo produtivo. 

Eventos: realização de ações de interesse técnico, social, 

científico, esportivo, artístico e cultural, favorecendo a participação da 
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comunidade externa e/ou interna. 

Projetos Sociais: projetos que agregam um conjunto de ações, 

técnicas e metodologias transformadoras, desenvolvidas e/ou aplicadas 

na interação com a população e apropriadas por ela, que representam 

soluções para inclusão social, geração de oportunidades e melhoria das 

condições de vida. 

Cursos de Extensão: ação pedagógica de caráter teórico e 

prático de oferta não regular, que objetiva a capacitação de cidadãos. 

Projetos Culturais Artísticos e Esportivos: compreende ações 

de apoio e promoção de eventos de caráter cultural, cívico, artístico e 

desportivo. 

Visitas Técnicas e Gerenciais: interação das áreas educacionais 

da Instituição com o mundo do trabalho. 

Empreendedorismo: compreende o apoio técnico educacional 

com vistas à formação empreendedora, bem como ao desenvolvimento 

de serviços e produtos tecnológicos por meio de empresa juniores e 

outras ações. 

Acompanhamento de egressos: constitui-se no conjunto de 

ações implementadas que visam acompanhar o desenvolvimento 

profissional do egresso, na perspectiva de identificar cenários junto ao 

mundo do trabalho e retroalimentar o processo de ensino, pesquisa e 

extensão. 

1.4 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS 

Atualmente, o Campus Cajazeiras oferece cursos técnicos 

integrados ao ensino médio, cursos técnicos subsequentes e cursos 

superiores de tecnologia, licenciatura, bacharelado e pós-graduação Lato 

Sensu, em consonância às suas obrigações previstas em lei e aos 

princípios doutrinários consagrados na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional - LDB, Brasil (1996). 

Neste Campus são ofertados o Curso Superior em Tecnologia em 

Automação Industrial, Curso Superior em Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas, cursos técnicos em Eletromecânica, 

Informática e Edificações, além do Curso Superior de Bacharelado em 

Engenharia Civil.  Desta forma, com o objetivo de expandir a 

verticalização do ensino e em consonância com as políticas institucionais 

constantes no Plano de Desenvolvimento Institucional do IFPB, foi 

proposto o Curso Superior de Bacharelado em Engenharia de Controle e 

Automação, utilizando a infraestrutura desenvolvida pelos cursos citados 
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anteriormente, com o objetivo de formar profissionais qualificados para 

atuarem no mercado de trabalho, bem como, capazes de prosseguirem 

seus estudos na pós-graduação. 

1.5 CENÁRIO SOCIOECONÔMICO 

A Paraíba está situada no Nordeste brasileiro, limitada pelos 

Estados de Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará, além de ter sua 

costa banhada pelo Oceano Atlântico. Em 2013, contava com uma 

população estimada em 3.914.421 milhões de habitantes, segundo o 

Censo de 2010, divulgado pelo IBGE. 

Apesar de possuir uma economia pequena, se comparada com 

aquelas dos estados mais desenvolvidos do país, a Paraíba tem 

experimentado índices de crescimento bastante expressivos. A variação 

do Produto Interno Bruto deste Estado, em comparação aos índices 

apresentados para o Nordeste e o Brasil, pode ser vista com o auxílio da 

Tabela 1.3. 

No tocante aos aspectos econômico, social e político, a Paraíba 

está dividida em 4 (quatro) mesorregiões, assim denominadas, de acordo 

com a classificação estabelecida pelo IBGE: Mata Paraibana, Agreste 

Paraibano, Borborema e Sertão Paraibano
 
Essas mesorregiões estão, por 

sua vez, desagregadas em 23 microrregiões geográficas. Essa divisão 

levou em consideração as características e as formas de organização 

socioeconômica e política. A divisão das mesorregiões pode ser vista na 

Figura 1.3. 

Tabela 1.3 – Produto Interno Bruto per capita do Brasil, Nordeste e Paraíba 

Ano Moeda 

PIB per capita 
2008 2009 2010 2011 

Brasil 15.991,55 16.917,66 19.508,59 21.252,41 

Nordeste 7.487,55 8.167,75 9.561,41 10.379,55 

Paraíba 6.865,98 7.617,71 8.481,14 9.348,69 



 

 

25 
 

Figura 1.3 - Mesorregiões econômicas da Paraíba 

 
FONTE: PDI-IFPB (2015-2019). 

Mesorregião da Mata Paraibana: é integrada pelas 

microrregiões geográficas Litoral Norte, Sapé, João Pessoa e Litoral Sul, 

que englobam 30 dos 223 municípios do estado, ou seja, 13,45 % do 

total. Com uma superfície de 5.262,405 km
2 

(9,3 % do território do 

estado), abrigava uma população de 1.336.034 habitantes, em 2012, o 

que significa uma densidade de 253,7 hab./km
2
. O grande aglomerado 

urbano da capital do estado é um dos principais responsáveis por essa 

concentração populacional. Nesse aglomerado destacam-se as indústrias 

alimentícia, têxtil, a de construção civil e a do cimento.  O destaque 

também se dá no comércio e na rede de serviços. Essa mesorregião 

apresentava PIB per capita de R$ 12.880,20 (BGE, 2010). 

Mesorregião do Agreste Paraibano: constitui a mesorregião de 

transição entre a Zona da Mata e a Mesorregião da Borborema, com 

12.914 km
2 

de extensão, 66 municípios e população de 1.213.279 

habitantes em 2010 (IBGE) e densidade   de 87,89 hab./km
2 

sendo o peso 

populacional, em grande parte, devido à cidade de Campina Grande, 

onde concentram-se cerca de 400 mil habitantes. As cidades de Campina 

Grande, Guarabira e Itabaiana, de acordo com o IBGE e o Instituto de 

Desenvolvimento Municipal e Estadual da Paraíba – IDEME-PB, somaram 

juntas, em 2010 uma receita de R$ 9,2 bilhões, o que representa quase 

28,7 % da economia paraibana. Na Zona do Agreste destacam-se a 

produção cana-de-açúcar, algodão e sisal, a pecuária e também o 

desenvolvimento do comércio, que geram um PIB per capita de R$ 

7.623,92 (IBGE, 2010). 
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Mesorregião da Borborema: tem área de 15.572 km
2 

e é 

formada por 44 municípios, localizados no Planalto da Borborema, entre o 

sertão e o agreste, e agrupados em quatro microrregiões: Cariri Ocidental, 

Cariri Oriental, Seridó Ocidental Paraibano e Seridó Oriental Paraibano, 

que abrigam cerca de 310.745 habitantes. Tem como principais centros 

urbanos as cidades de Monteiro, Picuí, Juazeirinho e Santa Luzia, e sua 

economia concentra-se na extração mineral, na produção de sisal e 

algodão e na pecuária de caprinos. Sua densidade demográfica de 19,9 

hab./km
2 

espelha as dificuldades enfrentadas pela população que vive 

naquela mesorregião, pois, dada a escassez relativa de recursos naturais 

que a caracteriza, ela apresenta a menor densidade demográfica entre as 

zonas geoeconômicas consideradas, com PIB per capita de R$ 5.047,88 

(IBGE, 2010). 

Mesorregião do Sertão Paraibano: é a mais extensa em área, 

com 22.720 km
2 

formada pela união de 83 municípios agrupados em sete 

microrregiões, com população estimada para 2014 em 893.108 habitantes 

e densidade demográfica de 39,3 hab./km
2
. Seus principais centros 

urbanos são Patos, Sousa e Cajazeiras, mas também merecem destaque 

cidades como Pombal, Catolé do Rocha, Itaporanga, São Bento e 

Conceição. Comparado aos demais espaços do sertão do Nordeste, o 

sertão da Paraíba é um dos mais afetados pela degradação ambiental.  

Sua população está sujeita a condições de insustentabilidade tanto 

econômica quanto social, bem mais difíceis de controlar do que as 

encontradas nas mesorregiões da Mata e do Agreste Paraíba.
 

A 

Mesorregião do Sertão Paraibano apresenta PIB per capita de R$ 

5.533,95 (IBGE, 2010). 

Para efeito de análise de mercado, podemos dividir a Paraíba em 

três mesorregiões distintas: a zona da mata, região polarizada pela capital 

João Pessoa; o agreste, região central do estado, polarizada pela cidade 

de Campina Grande; e o sertão, região com suas características próprias, 

polarizada pela cidade de Patos. 

O sertão se caracteriza pelo baixo índice de industrialização, em 

relação a sua extensão e sua densidade populacional. Basicamente, 

observa-se a presença de indústrias de beneficiamento mineral (área que 

apresenta um considerável potencial de exploração no estado), além das 

indústrias de alimentos e bebidas e de confecções, todas com leves 

índices de automação. A mesorregião conta com três distritos industriais: 

o de Patos, com aproximadamente 35 hectares, o de Sousa, com 32,5 
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hectares e o de Cajazeiras, com 21,39 hectares. 

Na área educacional, o sertão paraibano é atendido pela rede 

estadual de escolas públicas, responsável pelo ensino médio, presente na 

maioria das cidades da região. A rede municipal, responsável pela 

educação infantil e pelo ensino fundamental, está presente nas zonas 

urbana e rural na maioria dos municípios. A região conta ainda com 

alguns Campi do Instituto, o de Patos, o de Princesa Isabel, o de 

Itaporanga, o de Sousa e o de Cajazeiras, que servem a boa parte da 

região do sertão, além de unidades do Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial (SENAI), do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 

(SENAC), do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE), sendo atendida também por projetos do Serviço Nacional de 

Aprendizagem Rural (SENAR) e do Serviço Nacional de Aprendizagem do 

Transporte (SENAT). No ensino superior, o sertão conta ainda com vários 

Campi da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), localizados 

nas cidades de Patos, Pombal, Sousa e Cajazeiras, onde são oferecidos 

cursos como Engenharia Florestal, Medicina Veterinária, Direito, 

Pedagogia e Medicina além de diversas faculdades privadas. 

A Mesorregião do Agreste Paraibano apresenta um grau de 

urbanização e desenvolvimento maior que o do sertão e comparável ao 

da zona da mata.  Com três distritos industriais – todos situados na cidade 

de Campina Grande, ela apresenta indústrias de transformação nas áreas 

de química, eletroeletrônicos, mineração, têxtil, metal-mecânica, produtos 

alimentícios, bebidas, materiais plásticos, papel e papelão, cerâmica, 

couro, calçado, editorial gráfico e borracha. O índice de automação das 

indústrias varia de baixo a médio, com algumas indústrias empregando 

tecnologia de ponta em seu processo produtivo. A cidade polo da região, 

Campina Grande, possui uma grande demanda de serviços técnicos na 

área de eletrônica, seja para atender ao parque industrial, seja na 

prestação de serviços de manutenção de equipamentos e sistemas, 

dentre os quais se destacam os de informática. Segundo a Federação das 

Indústrias do Estado da Paraíba (FIEP), é crescente o número de 

empreendimentos instalados e com projeções de instalação no estado, 

gerando empregos e desenvolvendo as mesorregiões. 

No que diz respeito à oferta de educação básica, a região é 

atendida pelas redes estadual, municipal e privada. Devido à maior renda 

dentre os municípios da região, a cidade de Campina Grande possui 

ampla rede privada de ensino, que atua tanto no ensino fundamental 

quanto no médio. 
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A cidade de Campina Grande conta com oito instituições de 

ensino superior: a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), que 

oferece cursos de graduação e pós-graduação nas diversas áreas do 

conhecimento; a Universidade Estadual da Paraíba (UEPB); o Instituto 

Federal da Paraíba (IFPB) – Campus Campina Grande; o Centro de 

Ensino Superior e Desenvolvimento (CESED), a União de Ensino 

Superior de Campina Grande (UNESC), o Centro de Educação Superior 

Reinaldo Ramos (CESREI), a Universidade Paulista (UNIP) e a Faculdade 

Maurício de Nassau; tendo ainda a Universidade Corporativa da Indústria 

da Paraíba, lançada recentemente pelo Sistema da Federação das 

Indústrias do Estado da Paraíba (FIEP), que terá sede na referida cidade 

e oferecerá cursos superiores em várias áreas do conhecimento. 

Destaca-se ainda a vocação da região para o desenvolvimento de 

novas tecnologias nos campos da Engenharia Elétrica e da Ciência da 

Computação, devido principalmente à influência da UFCG. Como 

resultado dessa vocação, observa-se   o aumento do número de 

empresas de base tecnológica e empresas incubadas no Parque 

Tecnológico da Paraíba. A cidade de Campina Grande, por sua vocação 

econômica, também é sede da Federação das Indústrias do Estado da 

Paraíba. 

Além disso, o agreste, capitaneado por Campina Grande, conta 

com a presença de unidades do SENAI, SENAC, SEBRAE, além de 

outras instituições     de educação profissional públicas e privadas, tendo 

se destacado por sua vocação educacional, ampliando sua área de 

atendimento aos demais estados da Região Nordeste e do país. 

Situação similar à do agreste ocorre na Mesorregião da Zona da 

Mata. Os seis distritos industriais existentes, localizados nas cidades de 

João Pessoa, Conde, Alhandra, Guarabira, Santa Rita e Cabedelo, 

abrigam indústrias nas mais diversas áreas da atividade econômica. O 

número de indústrias, volume de produção e taxas de emprego são os 

maiores do estado, com maior concentração nas cidades de João 

Pessoa, Bayeux, Santa Rita e Cabedelo. Na área educacional, destaca-se 

o número elevado de vagas ofertadas nas instituições de ensino superior 

(IES), bem como na educação básica e profissional. João Pessoa, a 

principal cidade da região, consta atualmente com 22 IES incluindo o 

Instituto Federal, centenas de escolas públicas e privadas que atuam na 

educação básica, além de unidades do SENAI, SENAC, SENAR, SENAT, 

SEBRAE e instituições privadas de educação profissional. Ela tornou-se 

um centro educacional de médio porte – em nível nacional, que tende a 
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crescer cada vez mais em função do aumento da demanda por 

oportunidades educacionais, tendência esta que tem merecido atenção e 

ações constantes do Instituto Federal da Paraíba, que conta com três 

unidades na mesorregião. 

O Instituto Federal da Paraíba abrange todo o território paraibano, 

desde João Pessoa e Cabedelo, no litoral; passando por Guarabira, no 

brejo, Campina Grande, no agreste, Picuí, no Seridó; Monteiro, no Cariri; 

até Patos, Princesa Isabel, Sousa e Cajazeiras, na região do sertão, 

conforme demonstrado na Figura 1.1. 

Atuando primordialmente na Paraíba, mas não excluindo os 

cenários nacional ou internacional, o Instituto desenvolve atividades de 

ensino, pesquisa e extensão nas seguintes áreas: Comércio, Construção 

Civil, Educação, Geomática, Gestão, Indústria, Informática, Letras, Meio 

Ambiente, Química, Recursos Pesqueiros, Agropecuária, Saúde, 

Telecomunicações e Turismo e Hospitalidade. 

O Instituto Federal da Paraíba procura, ao interiorizar a educação 

tecnológica, adequar sua oferta de ensino, pesquisa e extensão 

primordialmente às necessidades estaduais. Ressalte-se que a 

localização geográfica da Paraíba, permite que a área de influência do 

Instituto Federal se estenda além das divisas do estado. Assim, regiões 

mais industrializadas, como o grande Recife e Natal, têm historicamente 

solicitado profissionais formados pelo Instituto para suprir a demanda em 

áreas diversas. 

Por fim, além de desempenhar o seu próprio papel no 

desenvolvimento humano daqueles que fazem parte, o Instituto Federal 

da Paraíba atua em parceria com diversas instituições de ensino, 

pesquisa e extensão, no apoio às necessidades científico-tecnológicas de 

outras instituições da região. Essa atuação não se restringe ao estado da 

Paraíba, mas gradualmente vem se consolidando dentro do contexto 

macrorregional, delimitado pelos estados de Pernambuco, Paraíba e Rio 

Grande do Norte. 

O Plano de Desenvolvimento Sustentável do estado prevê 

investimentos em diversas áreas, levando em conta os seguintes fatores: 

• Potencialidades associadas aos complexos produtivos já instalados 

e consolidados como o: têxtil-vestuário, couro-calçados, 

eletroeletrônico, metal mecânico e mineração, indústria química e de 

alimentos, construção civil; 

• Capacidade científica e tecnológica em segmentos específicos, em 

especial, agropecuária, eletroeletrônica e informática; 
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• Potencialidades representadas pelas pequenas e médias empresas; 

• Boa dotação de Infraestrutura; a presença marcante de entidades 

voltadas para a formação, especialização e treinamento de recursos 

humanos, como centro de ensino superior, ao lado de entidades 

como SENAI, SENAC, IFPB e a ESPEP; 

• Localização geográfica estratégica do Estado da Paraíba; 

• Redução das desigualdades sociais; 

• Desenvolvimento de programas estruturantes referenciados na 

sustentabilidade ambiental; 

• Programas de saneamento e urbanização; 

• Programa de incentivo ao turismo; 

• Programa de recursos hídricos e de Polos de irrigação; 

• Programa de incentivo ao desenvolvimento das cidades Polos: João 

Pessoa, Campina Grande, Guarabira, Monteiro, Patos, Pombal, 

Sousa e Cajazeiras; 

• Programa de eixos de integração econômica (Rodovias, Ferrovias e 

Portos). 
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2 CONTEXTO DO CURSO 

2.1 DADOS DO CURSO 

Denominação do Curso: Engenharia de Controle e Automação 

Modalidade: Bacharelado 

Endereço de Oferta: 
Rua José Antônio da Silva, 300 - 

Bairro Jardim Oasis. 

Cajazeiras/PB 

SITUAÇÃO LEGAL DO CURSO 

 Autorização Reconhecimento 

Documento: Resolução AD REFERENDUM 
– CONSUPER 

 

N. Documento: 43  

Data Documento: 24 de outubro de 2018  

Data da Publicação: 24 de outubro de 2018  

N. Parecer/Despacho: -  

Conceito MEC: -  

Turno de Funcionamento: Integral Matutino Vespertino Noturno Totais 

Vagas anuais: 80    80 

Turmas Teóricas: 2     

Regime de Matrícula: SISU     

Tempo mínimo de 
Integralização (semestres): 

10     

Tempo máximo de 
Integralização (semestres): 

15     

Carga Horária dos 

Componentes Obrigatórios 

(horas):  

3700 
    

Hora/aula da Carga Horária 

dos Componentes 

Obrigatórios (minutos): 

50 
    

Carga Horária Mínima dos 

Componentes Optativos 

(horas): 

167 
    

Carga Horária 

Atividades Complementares 
(horas): 

100 
    

Carga 

Horária do TCC (horas): 
33 

    

2.2 JUSTIFICATIVA DE DEMANDA DO CURSO 
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Atualmente as mudanças do conhecimento em tecnologia 

ocorrem numa velocidade muito grande, desta forma, transformar o 

conhecimento em novos processos e produtos torna-se de suma 

importância. Este fato não é diferente no setor da Automação e Controle 

de Processos. A participação do engenheiro de Controle e Automação é 

fundamental para proporcionar melhores condições de vida a sociedade 

por meio do desenvolvimento de novas tecnologias construtivas e 

racionalização de matéria prima. 

Na indústria, a presença de sistemas automatizados é ainda mais 

intensa e tem crescido muito nos últimos anos. Os sistemas 

automatizados estão presentes em todos os setores de uma empresa e 

ajudam a projetar, fabricar e controlar a qualidade de produtos dos mais 

diversos tipos, possibilitando uma produção muito eficiente, segura e com 

custos baixos. As empresas procuram organizar a produção e o trabalho 

de tal forma que uma planta industrial seja capaz de fabricar uma gama 

cada vez maior de produtos numa mesma linha de produção e ter 

capacidade de enfrentar as oscilações do mercado. 

OLIVEIRA et al. (2015) apresenta uma divisão dos Cursos de 

Engenharia segundo os seguintes enfoques: Tradicionais, Novas 

Tecnologias, Saúde/Ambiental e Gestão. A Engenharia de Controle e 

Automação encontra-se pertinente ao enfoque Novas Tecnologias. Este 

enfoque surge a partir dos anos 50, principalmente em função das 

inovações da informática e da revolução desencadeada pela automação. 

De acordo com dados do e-MEC, em 2015, a Engenharia de 

Controle e Automação é, em número de cursos, a segunda maior 

Engenharia do enfoque Novas Tecnologias. Na Figura 2.1 apresenta a 

expansão do número de cursos de Engenharia de Controle e Automação 

do ano 2001 até o ano 2013. Nela é possível identificar que há uma 

crescente oferta deste curso, principalmente por parte das instituições de 

ensino superior privadas. 
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Figura 2.1 - Evolução do Número de Cursos de Engenharia de Controle e Automação. 

 
FONTE: OLIVEIRA et al. (2015) 

Na Paraíba, segundo consulta ao sistema E-MEC em janeiro de 

2018, não havia nenhuma oferta do curso de Engenharia de Controle e 

Automação de forma gratuita, ou seja, ofertado por uma Instituição 

Pública de Ensino Superior. 

O IFPB Campus Cajazeiras oferta, desde 2005, o Curso 

Tecnológico em Automação Industrial, com Conceito do Curso (CC) 4. 

Sendo assim, há mais de 10 anos, o Campus envida esforços no sentido 

de formar profissionais da área de automação, o que denota que a 

abertura do presente curso de Engenharia de Controle e Automação é um 

processo natural da evolução da área dentro do Campus. 

De acordo com dados do Cadastro Industrial da Paraíba 

(realizado pela Federação das Indústrias do Estado da Paraíba – FIEP), o 

Sertão Paraibano corresponde à 15% do PIB da Paraíba, conforme 

exibido na Figura 2.2. 

Figura 2.2 - Distribuição do PIB por mesorregiões da Paraíba. 
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FONTE: FIEP (2014) 

Também no Sertão Paraibano, encontram-se 1086 empresas 

cadastradas no Cadastro Industrial da Paraíba, que juntas geram um 

montante de 8254 empregos. Um destaque importante neste cenário é a 

preparação, fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e 

calçados, que respondem por 54% das exportações do Estado. Além 

disso, devido à proximidade com outros estados, i.e. Ceará e Rio Grande 

do Norte, há um mercado ainda maior do que o abordado nesta 

justificativa. 

Sendo assim, as justificativas para a implantação do curso de 

Engenharia de Controle e Automação Industrial no IFPB Campus 

Cajazeiras são: 

I. A Engenharia de Controle e Automação é um curso relevante no 

cenário dos cursos de engenharia rotulados como Novas 

Tecnologias; 

II. O IFPB Campus Cajazeiras será a primeira instituição no estado 

da Paraíba ao ofertar o curso de Engenharia de Controle e 

Automação; 

III. O IFPB Campus Cajazeiras já oferta o curso Tecnólogo em 

Automação Industrial, dispondo de recursos humanos e de 

infraestrutura adequados; 

IV. No Sertão Paraibano há um mercado que pode absorver o 

egresso de Engenharia de Controle e Automação. 

Deste modo, o curso de Engenharia de Controle e Automação, no 

IFPB Campus Cajazeiras, trará grandes contribuições para o 

desenvolvimento do Estado da Paraíba e em particular para Cajazeiras e 

cidades circunvizinhas que se encontram em sua microrregião, ofertando 

a toda sociedade paraibana e até para estados vizinhos, a possibilidade 

de contar com serviços de qualidade operados por profissionais 

qualificados formados numa perspectiva científica, tecnológica, gerencial 

e social com visão holística, humanista e sistêmica. 

 

2.3 OBJETIVOS DO CURSO 

2.3.1 Geral 

O Curso de Engenharia de Controle e Automação do IFPB 

Campus Cajazeiras tem por objetivo proporcionar ao estudante uma 

sólida formação multidisciplinar nas áreas de Engenharia 

Elétrica/Eletrônica, Mecânica e de Computação, tornando-o capaz de 
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compreender e integrar todas as etapas do desenvolvimento de sistemas 

de controle e automação de processos e manufaturas, desde a 

concepção da ideia até sua execução, norteados por valores éticos, 

pessoais e sociais. 

2.3.2 Específicos 

Os objetivos específicos do curso são: 

● Formar profissionais na área de conhecimento da engenharia 

de controle e automação, aptos para inserção no mundo do 

trabalho e conscientes da sua responsabilidade profissional e 

social; 

● Estimular o desenvolvimento de habilidades e competências 

filosóficas, científicas e tecnológicas a partir de uma base de 

pensamento reflexivo, com formação humanística e ética, 

fundamental à integração do profissional à sociedade e ao 

trabalho multidisciplinar; 

● Aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e 

instrumentais à engenharia; 

● Possibilitar que os egressos elaborem, coordenem, implantem, 

operacionalizem projetos, fiscalizem e supervisionem as 

atividades profissionais referentes à automação de processos; 

● Capacitar profissionais para atender as demandas na área da 

automação industrial, abordando projeto e especificação de 

materiais, componentes, dispositivos, equipamentos com 

partes elétricas, mecânicas e elementos de informática; 

● Incentivar o trabalho de pesquisa e a investigação científica, 

visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia; 

● Oportunizar que os alunos possam colocar na prática os 

conhecimentos adquiridos em laboratórios, projetos, 

monitorias ou estágios; 

● Proporcionar a formação de um engenheiro crítico, criativo e 

empreendedor, capaz de entender os desafios e as 

necessidades impostas pelo mundo do trabalho na atualidade; 

● Desenvolver e apoiar projetos científicos e tecnológicos 

fundamentados na plataforma da interdisciplinaridade e que 

apresentem relevância nacional, regional e local. 

 
 

2.4 CONTEXTO EDUCACIONAL 
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O Instituto Federal da Paraíba é uma instituição centenária que 

tem a missão de ofertar a educação profissional, tecnológica e 

humanística em todos os seus níveis e modalidades por meio do ensino, 

da pesquisa e da extensão, na perspectiva de contribuir na formação de 

cidadãos para atuarem no mundo do trabalho e na construção de uma 

sociedade inclusiva, justa, sustentável e democrática. Reconhecida como 

referência em educação profissional, além de desempenhar o seu 

importante papel no desenvolvimento humano daqueles que fazem parte 

de sua estrutura, o IFPB tem atuado na construção de parcerias, 

apoiando as necessidades científico-tecnológicas de outras instituições da 

região, consolidando-se, gradualmente, no contexto macrorregional, 

delimitado pelos estados de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. 

Com uma estrutura pluricurricular e multicampi, o IFPB procura, com sua 

marcante presença em todas as regiões da Paraíba, adequar suas ações 

primordialmente às necessidades estaduais. Essa estrutura está presente 

em diversas áreas do território paraibano: na zona do sertão, polarizada 

pela cidade de Patos; na zona do agreste, setor central do Estado, 

polarizada pela cidade de Campina Grande e; na zona da mata, 

polarizada pela capital, João Pessoa. 

De acordo com o Censo Demográfico 2010, o município de 

Cajazeiras, localizado na Mesorregião do Sertão Paraibano e na 

Microrregião do Sertão de Cajazeiras, possui uma das maiores 

proporções de pessoas entre 20 e 49 anos de idade (45,4%) e uma 

explicação possível para esse fato é que o município pode estar atraindo 

a migração de população jovem e adulta de municípios vizinhos por ser 

considerado historicamente como um polo educacional devido à atuação 

considerável de instituições de ensino públicas e privadas como a 

Universidade Federal de Campina Grande - UFCG, o Instituto Federal da 

Paraíba – IFPB – Campus Cajazeiras, Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras de Cajazeiras – FAFIC, Faculdade São Francisco da Paraíba – 

FASP e a Faculdade Santa Maria – FSM, que juntos ofertam diversos 

tipos de cursos superiores como, por exemplo, Medicina, Enfermagem, 

Fisioterapia, Automação Industrial, Licenciatura em Matemática, Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas, Direito, Filosofia, Serviço Social dentre 

outros. 

Ainda no tocante ao aspecto educacional, o município possui uma 

boa estrutura, sendo conhecida como “a cidade que ensinou a Paraíba a 

ler”. A população alfabetizada do município é de 75,13%, sendo o sistema 

Municipal de Ensino composto de 59 (cinquenta e nove) instituições 
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escolares, oferecendo educação infantil e ensino fundamental. 

Particularmente, no segmento da educação profissional 

tecnológica em nível de graduação, o IFPB tem galgado seu espaço, 

construindo uma educação gratuita e de qualidade assentada nos mais 

modernos fundamentos científicos e tecnológicos, potencializando-se em 

opção de qualidade para as diversas gerações. 

Incorporando-se aos princípios institucionais do IFPB, o curso de 

Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação do IFPB Campus 

Cajazeiras vem consolidar este contexto educacional locorregional, 

formando Engenheiros de Controle e Automação preparados para atuar 

como agentes de desenvolvimento socioeconômico e ambiental 

sustentável. 

2.5 REQUISITOS E FORMAS DE ACESSO 

2.5.1 Forma de acesso ao curso 

O IFPB, enquanto instituição centenária mantém-se na linha de 

discussão para melhoria do ensino, discutindo a relação entre conteúdos 

exigidos no ingresso na Educação Superior e habilidades fundamentais 

para o desempenho acadêmico e para a formação humana. Vale destacar 

que o IFPB adotou o resultado do SISU em seu Processo Seletivo desde 

2010, como critério de acesso aos cursos superiores, assim como 

também do Processo Seletivo Especial (PSE).  

A Resolução N
o 

54/2017 dispõe sobre o Regimento Didático dos 

Cursos Superiores Presenciais e a Distância do Instituto Federal da 

Paraíba, regulamentando o processo de matrícula de discentes no Art.  16 

da seguinte forma: 

“Art. 16 São formas de ingresso nos cursos superiores de 

graduação do IFPB:  

I – Através da adesão ao Sistema de Seleção Unificada (SiSU), 

informando previamente o percentual de vagas destinadas a esta forma de 

seleção, sob responsabilidade do MEC;  

II – Através de processo seletivo próprio, para egressos do ensino 

médio cuja forma deverá ser aprovada por resolução do Conselho Superior; 

III – Através do Processo Seletivo Especial (PSE), para as 

modalidades de reingresso, transferência interna, transferência 

interinstitucional e ingresso de graduados, cuja forma deverá aprovada pelo 

Conselho Superior do IFPB;  

IV – Através de termo de convênio, intercâmbio ou acordo 

interinstitucional, seguindo os critérios de Processo Seletivo, definidos no 

instrumento da parceria e descrito em Edital;  
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§ 1º A forma de ingresso prevista no inciso II, destinada a 

candidatos egressos do ensino médio, obedecerá à Lei nº 12.711/2012, que 

estabelece reserva de vagas a estudantes de escola pública, além das 

cotas etnicorraciais, definida em Resolução do Conselho Superior, 

observando as legislações pertinentes.  

§ 2º A forma de ingresso prevista no inciso IV, referente a cursos 

ofertados em caráter especial ou ocasionalmente, podem ter processos 

seletivos próprios, visando atender as especificidades.  

§ 3º As informações para a oferta dos cursos, como turno, vagas, 

tempo de duração, endereço de oferta, entre outros, devem seguir 

rigorosamente o que expressa o Projeto Pedagógico do curso aprovado no 

âmbito do IFPB.  

§ 4º Outras formas de processo seletivo, além das descritas, 

poderão ser adotadas para atenderem as especificidades dos cursos 

ofertados, das localizações dos campi e das demandas locais, observando 

as legislações pertinentes.” 

2.6 PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO E ÁREA DE ATUAÇÃO 

O perfil do egresso do curso de Engenharia de Controle e 

Automação proposto atende ao que dispõe o artigo 3º da Resolução 

CNE/CES 11, de 11 de março de 2002 e a Resolução 2/2007.  

O Curso de Graduação em Engenharia tem como perfil do 

formando egresso/profissional o engenheiro, com formação generalista, 

humanista, crítica e reflexiva, capacitado a absorver e desenvolver novas 

tecnologias, estimulando a sua atuação crítica e criativa na identificação e 

resolução de problemas, considerando seus aspectos políticos, 

econômicos, sociais, ambientais e culturais, com visão ética e 

humanística, em atendimento às demandas da sociedade.  

O Engenheiro de Controle e Automação é habilitado para 

trabalhar em concessionárias de energia, automatizando os setores de 

geração, transmissão ou distribuição de energia; na automação de 

indústrias e na automação predial; com simulação, análise e emulação de 

grandes sistemas por computador; na fabricação e aplicação de máquinas 

e equipamentos elétricos robotizados ou automatizados. 

A Resolução CNE/CES 11, de 11 de março de 2002, no artigo 4º 

determina que a formação do engenheiro tenha por objetivo dotar o 

profissional dos conhecimentos requeridos para o exercício das seguintes 

competências e habilidades gerais:  

I - aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e 
instrumentais à engenharia;  
II - projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados;  
III - conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos;  
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IV - planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços 
de engenharia;  
V - identificar, formular e resolver problemas de engenharia;  
VI - desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas;  
VI - supervisionar a operação e a manutenção de sistemas;  
VII - avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas;  
VIII - comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica;  
IX - atuar em equipes multiunidade curriculares;  
X - compreender e aplicar a ética e responsabilidades profissionais;  
XI - avaliar o impacto das atividades da engenharia no contexto 
social e ambiental;  
XII - avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia;  
XIII - assumir a postura de permanente busca de atualização 
profissional.  

De forma mais específica, o curso de Engenharia de Controle e 
Automação obedecerá aos dispositivos legais que regulamentam as atribuições 
do Engenheiro de Controle e Automação, conforme na Resolução CONFEA 
1.010 de 22 de agosto de 2005, que dispõe sobre a regulamentação da 
atribuição de títulos profissionais, atividades, competências e caracterização do 
âmbito de atuação dos profissionais inseridos no Sistema CONFEA/CREA, 
para efeito de fiscalização do exercício profissional: 

 

“Art. 5º Para efeito de fiscalização do exercício profissional dos 

diplomados no âmbito das profissões inseridas no Sistema 

CONFEA/CREA, em todos os seus respectivos níveis de formação, ficam 

designadas as seguintes atividades, que poderão ser atribuídas de forma 

integral ou parcial, em seu conjunto ou separadamente, observadas as 

disposições gerais e limitações estabelecidas nos artigos 7º, 8°, 9°, 10 e 11 

e seus parágrafos da norma CONFEA 1.010: 

“Atividade 01 - Gestão, supervisão, coordenação, orientação 

técnica; 

Atividade 02 - Coleta de dados, estudo, planejamento, projeto, 

especificação; 

Atividade 03 - Estudo de viabilidade técnico-econômica e 

ambiental; 

Atividade 04 - Assistência, assessoria, consultoria; 

Atividade 05 - Direção de obra ou serviço técnico; 

Atividade 06 - Vistoria, perícia, avaliação, monitoramento, laudo, 

parecer técnico, auditoria, arbitragem; 

Atividade 07 - Desempenho de cargo ou função técnica; 

Atividade 08 - Treinamento, ensino, pesquisa, desenvolvimento, 

análise, experimentação, ensaio, divulgação técnica, extensão; 

Atividade 09 - Elaboração de orçamento; 
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Atividade 10 - Padronização, mensuração, controle de qualidade; 

Atividade 11 - Execução de obra ou serviço técnico; 

Atividade 12 - Fiscalização de obra ou serviço técnico; 

Atividade 13 - Produção técnica e especializada; 

Atividade 14 - Condução de serviço técnico; 

Atividade 15 - Condução de equipe de instalação, montagem, 

operação, reparo ou manutenção; 

Atividade 16 - Execução de instalação, montagem, operação, 

reparo ou manutenção; 

Atividade 17 – Operação, manutenção de equipamento ou 

instalação; 

Atividade 18 - Execução de desenho técnico.” 

A estrutura curricular ora proposta, juntamente com as unidades 

curriculares que versam sobre conteúdos básicos, específicos e 

profissionalizantes, formarão profissionais de Engenharia de Controle e 

Automação que atenderão o disposto na legislação vigente. O Engenheiro 

de Controle e Automação com título obtido pelo IFPB, Campus Cajazeiras 

terá uma formação geral sólida dentro de uma concepção generalista. 

Os egressos devem ter capacidade de: 

● Aplicar conhecimentos tecnológicos e científicos na 

identificação e resolução de problemas de Engenharia de 

Controle e Automação; 

● Projetar e especificar materiais, componentes, dispositivos, 

equipamentos com partes elétricas, mecânicas e elementos de 

informática; 

● Especificar e instalar máquinas programáveis, sistemas de 

manufaturas e redes industriais; 

● Avaliar, planejar e executar atualização tecnológica 

(retrofitting) de máquinas; 

● Projetar e executar instalações elétricas industriais, prediais e 

residenciais; 

● Operacionalizar sistemas de manufatura baseado no uso do 

CNC, CAX, CLP e sistemas robóticos; 

● Avaliar, projetar e desenvolver novas máquinas e 

equipamentos; 

● Realizar trabalho de engenharia de sistemas e produtos, 

envolvendo análise de sistemas, métodos e processos, análise 

computacional de sistemas mecânicos e de manufatura, 
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atividades de planejamento, gerenciamento, controle e 

produção; 

● Planejar, instalar e manter processos físicos de produção, 

envolvendo operações, métodos e instalações industriais; 

Como complemento às competências a serem adquiridas, com o 

sentido de contribuir para um melhor desempenho de suas atividades no 

mercado de trabalho, a organização curricular, além dos aspectos 

técnicos, enfatiza a formação integral do profissional no que diz respeito à 

cidadania, ao conhecimento da realidade física, social e econômica local 

e, ainda, proporciona visão empresarial em consonância com o modelo de 

economia globalizada da sociedade. Assim, o bacharel em Engenharia de 

Controle e Automação deverá ter: 

● Habilidade de trabalhar em equipe multidisciplinar; 

● Visão empreendedora e de organização; 

● Facilidade de adaptação a novas tecnologias; 

● Habilidade em comunicação verbal e escrita; 

● Postura ética; 

● Predisposição para atualização constante. 

 

  



 

 

42 
 

3 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

O Decreto N
o  

5.154/2004, que regulamenta o § 2
o  

do Art.  36 e os 

Arts.  39 a 41 da Lei N
o 

9.394 (LDB - Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação), Brasil (1996), dispõe: “Art. 5º Os cursos de educação 

profissional tecnológica de graduação e pós-graduação organizar-se-ão, 

no que concerne aos objetivos, características e duração, de acordo com 

as diretrizes curriculares nacionais definidas pelo Conselho Nacional de 

Educação (CNE).” 

A Resolução CNE/CES 2/2007 dispõe sobre a carga horária 

mínima e procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos 

de graduação, bacharelados, na modalidade presencial. De acordo com 

esta resolução, a carga horária mínima deve ser de 3.600 horas, com 

limite mínimo para integralização de 5 (cinco) anos. A Resolução 

CNE/CES 2/2007 estabelece que os estágios e atividades 

complementares não deverão exceder a 20% (vinte por cento) da carga 

horária total do curso.  

As diretrizes curriculares nacionais definidas pelo CNE estão 

estabelecidas na Resolução CNE/CES 11/2002, a qual define as 

seguintes Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 

Engenharia: 

I. Perfil profissional de conclusão: apresentado e discutido na 

Seção 2.6; 

II. Deverão existir os trabalhos de síntese e integração dos 

conhecimentos adquiridos ao longo do curso, sendo que, pelo 

menos, um deles deverá se constituir em atividade obrigatória 

como requisito para a graduação (Art. 5º § 1º). 

III. Deverão também ser estimuladas atividades 

complementares, tais como trabalhos de iniciação científica, 

projetos multidisciplinares, visitas teóricas, trabalhos em equipe, 

desenvolvimento de protótipos, monitorias, participação em 

empresas juniores e outras atividades empreendedoras (Art. 5º 

§ 2º). 

IV. Todo curso de Engenharia deve possuir em seu currículo um 

núcleo de conteúdos básico (cerca de 30% da carga horária 

mínima), um núcleo de conteúdos profissionalizantes (cerca de 

15% da carga horária mínima) e um núcleo de conteúdos 

específicos que caracterizem a modalidade. 

V. A formação do engenheiro incluirá, como etapa integrante da 
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graduação, estágios curriculares obrigatórios, sob supervisão 

da instituição, com carga horária mínima de 160 (cento e 

sessenta) horas. 

Em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais do 

Curso de Graduação, para atender aos princípios estabelecidos e ao perfil 

do egresso considerado, o curso de Engenharia de Controle e Automação 

do IFPB Campus Cajazeiras, apresenta uma organização curricular que 

será apresentada em seguida. 

Além disso, o curso apresenta: 

● Regime de matrícula: semestral por disciplina; 

● Carga horária máxima por semestre: 30 aulas semanais ou 

500 horas; 

● Vagas totais anuais: 80 vagas, com entradas de 40 alunos a 

cada semestre; 

● Turno funcionamento: integral, com aulas de 50 minutos (h/r); 

● Carga horária mínima para integralização do curso: 3.967 

horas; 

● Carga horária mínima de disciplinas obrigatórias do curso: 

3.700 horas; 

● Carga horária mínima de disciplinas optativas do curso: 167 

horas; 

● Carga horária mínima de atividades complementares do curso: 

100 horas; 

● Estágio curricular obrigatório de 160 horas sob supervisão 

direta da instituição de ensino, através de relatórios técnicos e 

acompanhamento individualizado durante o período de 

realização da atividade; 

● Trabalho de conclusão de curso: obrigatório, 33 horas, com 

defesa; 

● A disciplina Linguagem Brasileira de Sinais-LIBRAS, é 

optativa, sendo oferecida para os alunos do IFPB; 

● Tempo mínimo para integralização do curso: 10 semestres 

letivos; 

● Tempo máximo para integralização do curso: 15 semestres 

letivos; 

3.1 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

O aluno do curso de Engenharia de Controle e Automação deve 

cursar no mínimo 167h em disciplinas optativas, de acordo com a lista de 
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disciplinas optativas presente na Tabela 3.1. 

Tabela 3.1 – Organização Curricular do Curso de Engenharia de Controle e Automação. 

Código Denominação da Disciplina 
Carga 

Horária 
(h) 

Pré-
requisitos 

PRIMEIRO SEMESTRE 

11 PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 33   

12 CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I 67   

13 CÁLCULO VETORIAL E GEOMETRIA ANALÍTICA 67   

14 INTRODUÇÃO À SOCIOLOGIA E ANTROPOLOGIA 50   

15 DESENHO TÉCNICO I 67   

16 CIÊNCIAS DO AMBIENTE 50   

17 
INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE CONTROLE E 
AUTOMAÇÃO 

33 
  

Carga Horária Semestral 367 
 SEGUNDO SEMESTRE 

21 FISÍCA GERAL I 67 12, 13 

22 CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II 67 12 

23 ÁLGEBRA LINEAR 67 13 

24 QUÍMICA APLICADA À ENGENHARIA 50   

25 DESENHO TÉCNICO II 67 15 

26 ALGORITMOS E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO 67   

27 ÉTICA E CIDADANIA 33  

Carga Horária Semestral 418 
 TERCEIRO SEMESTRE 

31 FÍSICA GERAL ELETROMAGNETISMO 67 22 

32 CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III 67 22 

33 PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA 67 12 

34 ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDEDORISMO 50   

35 
ENGENHARIA ECONOMICA E ANÁLISE DE 
INVESTIMENTOS 50   

36 TECNOLOGIA DOS MATERIAIS 67 24 

37 PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS 67 26 

Carga Horária Semestral 435 
 QUARTO SEMESTRE 

41 CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL IV 67 32 

42 EQUAÇÕES DIFERENCIAIS E ORDINÁRIAS 67 23, 32 

43 METODOLOGIA CIENTÍFICA 33 11 

44 SEGURANÇA DO TRABALHO 33   

45 ANÁLISE DE SINAIS E SISTEMAS 67 32 

46 MECÂNICA GERAL 83 21, 22 

47 PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO 50 34, 35 

Carga Horária Semestral 400 
 QUINTO SEMESTRE 
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51 RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS I 67 36, 42, 46 

52 MECÂNICA DOS FLUIDOS 67 42 

53 CIRCUITOS ELÉTRICOS I 50 31, 42 

54 LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS 33 31, 42 

55 REDES DE COMPUTADORES 50   

56 ELETRÔNICA I 50 31 

57 LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA 33 31 

58 CÁLCULO NUMÉRICO 67 42 

Carga Horária Semestral 417 
 SEXTO SEMESTRE 

61 MECÂNICA DOS SÓLIDOS 67 51 

62 CINEMÁTICA E DINÂMICA 67 51 

63 SISTEMAS DIGITAIS 50 56 

64 LABORATÓRIO DE SISTEMAS DIGITAIS 33 56, 57 

65 TERMODINÂMICA APLICADA 67 41 

66 ELETRÔNICA II 50 45, 56, 57 

67 CIRCUITOS ELÉTRICOS II 50 53, 54 

O1 Optativa I 67   

Carga Horária Semestral 451 
 SÉTIMO SEMESTRE 

71 ELEMENTOS DE MÁQUINAS 67 61, 62 

72 PROCESSOS DE FABRICAÇÃO I 50 51 

73 INSTRUMENTAÇÃO ELETRÔNICA E INDUSTRIAL 67 33, 66 

74 SISTEMAS EMBARCADOS I 67 37, 63 

75 LABORATÓRIO DE MÁQUINAS ELÉTRICAS 33 67 

76 MÁQUINAS ELÉTRICAS 67 67 

77 SISTEMAS DE CONTROLE I 67 45, 53 

Carga Horária Semestral 418 
 OITAVO SEMESTRE 

81 HIDRÁULICA/ PNEUMÁTICA 67 52, 65 

82 PROCESSOS DE FABRICAÇÃO II 83 25, 72 

83 SISTEMAS DE CONTROLE II 67 77 

84 SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL 67 63, 76 

85 ELETRÔNICA DE POTÊNCIA 67 66, 67 

O2 Optativa II 33   

Carga Horária Semestral 384 
 NONO SEMESTRE 

91 SISTEMAS DE MANUFATURA 67 81, 84 

92 MANUTENÇÃO INDUSTRIAL 67 71 

93 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 50 76 

94 LABORATÓRIO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 33 76 

95 REDES INDUSTRIAIS 50 55, 84 

96 PROJETO INTEGRADOR 50 71, 73, 83, 84 

O3 Optativa III 67   
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Carga Horária Semestral 384 
 DÉCIMO SEMESTRE 

101 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 33 96 

102 ESTÁGIO SUPERVISIONADO 160   

Carga Horária Semestral 193 
 DISCIPLINAS OPTATIVAS 

O1 INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR 67 37 

O2 BANCO DE DADOS 67 37 

O3 PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 67 37 

O4 ANÁLISE E PROJETO DE SISTEMAS 67 37 

O5 GERÊNCIA DE PROJETOS DE SOFTWARE 67 37 

O6 SISTEMAS EMBARCADOS II 67 74 

O7 CONTROLE INTELIGENTE 67 83 

O8 FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA 33 76 

O9 SISTEMAS TÉRMICOS 67 65 

O10 LIBRAS 33   

O11 
PROCESSAMENTO DE IMAGEM E VISÃO 
COMPUTACIONAL 

67 37, 45 

O12 SISTEMAS DE MEDIÇÃO 33 73, 82 

O13 SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO 67 45 

O14 SISTEMAS DE EVENTOS DISCRETOS 67 84 

O15 ACIONAMENTOS ELÉTRICOS 67 75, 76, 83,85 

Carga Horária Total Optativas Previstas 903 
 

A Tabela 3.2 apresenta a separação entre a carga horária teórica 

e prática de cada disciplina em horas. 

Tabela 3.2 - Separação entre carga horária teórica e prática. 

Código Denominação da Disciplina 
Carga 

Horária 
(h) 

Carga 
Horária 
Teoria 

(h) 

Carga 
Horária 
Prática 

(h) 

PRIMEIRO SEMESTRE 

11 PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 33 33 0 

12 CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I 67 67 0 

13 CÁLCULO VETORIAL E GEOMETRIA ANALÍTICA 67 67 0 

14 INTRODUÇÃO À SOCIOLOGIA E ANTROPOLOGIA 50 33 17 

15 DESENHO TÉCNICO I 67 17 50 

16 CIÊNCIAS DO AMBIENTE 50 33 17 

17 
INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE CONTROLE E 
AUTOMAÇÃO 

33 33 0 

Carga Horária Obrigatória Semestral 367 267 100 

SEGUNDO SEMESTRE 

21 FISÍCA GERAL I 67 50 17 

22 CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II 67 67 0 

23 ÁLGEBRA LINEAR 67 67 0 
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24 QUÍMICA APLICADA À ENGENHARIA 50 33 17 

25 DESENHO TÉCNICO II 67 0 67 

26 ALGORITMOS E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO 67 33 34 

27 ÉTICA E CIDADANIA 33 33 0 

Carga Horária Obrigatória Semestral 418 267 151 

TERCEIRO SEMESTRE 

31 FÍSICA GERAL ELETROMAGNETISMO 67 50 17 

32 CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III 67 67 0 

33 PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA 67 67 0 

34 ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDEDORISMO 50 33 17 

35 
ENGENHARIA ECONOMICA E ANÁLISE DE 
INVESTIMENTOS 

50 50 0 

36 TECNOLOGIA DOS MATERIAIS 67 50 17 

37 PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS 67 33 34 

Carga Horária Obrigatória Semestral 435 350 85 

QUARTO SEMESTRE 

41 CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL IV 67 67 0 

42 EQUAÇÕES DIFERENCIAIS E ORDINÁRIAS 67 67 0 

43 METODOLOGIA CIENTÍFICA 33 17 16 

44 SEGURANÇA DO TRABALHO 33 33 0 

45 ANÁLISE DE SINAIS E SISTEMAS 67 34 33 

46 MECÂNICA GERAL 83 83 0 

47 PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO 50 33 17 

Carga Horária Obrigatória Semestral 400 334 66 

QUINTO SEMESTRE 

51 RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS I 67 67 0 

52 MECÂNICA DOS FLUIDOS 67 50 17 

53 CIRCUITOS ELÉTRICOS I 50 50 0 

54 LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS 33 0 33 

55 REDES DE COMPUTADORES 50 33 17 

56 ELETRÔNICA I 50 50 0 

57 LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA 33 0 33 

58 CÁLCULO NUMÉRICO 67 33 34 

Carga Horária Obrigatória Semestral 417 283 134 

SEXTO SEMESTRE 

61 MECÂNICA DOS SÓLIDOS 67 67 0 

62 CINEMÁTICA E DINÂMICA 67 67 0 

63 SISTEMAS DIGITAIS 50 50 0 

64 LABORATÓRIO DE SISTEMAS DIGITAIS 33 0 33 

65 TERMODINÂMICA APLICADA 67 50 17 

66 ELETRÔNICA II 50 33 17 

67 CIRCUITOS ELÉTRICOS II 50 33 17 

Carga Horária Obrigatória Semestral 384 300 84 

SÉTIMO SEMESTRE 

71 ELEMENTOS DE MÁQUINAS 67 50 17 
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72 PROCESSOS DE FABRICAÇÃO I 50 50 0 

73 INSTRUMENTAÇÃO ELETRÔNICA E INDUSTRIAL 67 33 34 

74 SISTEMAS EMBARCADOS I 67 33 34 

75 LABORATÓRIO DE MÁQUINAS ELÉTRICAS 33 0 33 

76 MÁQUINAS ELÉTRICAS 67 67 0 

77 SISTEMAS DE CONTROLE I 67 50 17 

Carga Horária Obrigatória Semestral 418 283 135 

OITAVO SEMESTRE 

81 HIDRÁULICA/ PNEUMÁTICA 67 33 34 

82 PROCESSOS DE FABRICAÇÃO II 83 33 50 

83 SISTEMAS DE CONTROLE II 67 33 34 

84 SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL 67 33 34 

85 ELETRÔNICA DE POTÊNCIA 67 50 17 

Carga Horária Obrigatória Semestral 351 182 169 

NONO SEMESTRE 

91 SISTEMAS DE MANUFATURA 67 33 34 

92 MANUTENÇÃO INDUSTRIAL 67 50 17 

93 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 50 50 0 

94 LABORATÓRIO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 33 0 33 

95 REDES INDUSTRIAIS 50 17 33 

96 PROJETO INTEGRADOR 50 17 33 

Carga Horária Obrigatória Semestral 317 167 150 

DÉCIMO SEMESTRE 

101 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 33 0 33 

102 ESTÁGIO SUPERVISIONADO 160 0 160 

Carga Horária Obrigatória Semestral 193 0 193 

DISCIPLINAS OPTATIVAS 

O1 INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR 67 50 17 

O2 BANCO DE DADOS 67 50 17 

O3 PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 67 50 17 

O4 ANÁLISE E PROJETO DE SISTEMAS 67 50 17 

O5 GERÊNCIA DE PROJETOS DE SOFTWARE 67 50 17 

O6 SISTEMAS EMBARCADOS II 67 33 34 

O7 CONTROLE INTELIGENTE 67 50 17 

O8 FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA 33 17 16 

O9 SISTEMAS TÉRMICOS 67 50 17 

O10 LIBRAS 33 33 0 

O11 
PROCESSAMENTO DE IMAGEM E VISÃO 
COMPUTACIONAL 

67 
33 34 

O12 SISTEMAS DE MEDIÇÃO 33 17 16 

O13 SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO 67 50 17 

O14 SISTEMAS DE EVENTOS DISCRETOS 67 33 34 

O15 ACIONAMENTOS ELÉTRICOS 67 50 17 

Carga Horária Total Optativas Previstas 903 616 287 
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A Tabela 3.3 categoriza as unidades curriculares do curso de 

Engenharia de Controle e Automação em seus respectivos núcleos, 

conforme descreve a Resolução CNE/CES 11/2002. 

Tabela 3.3 – Categorização das disciplinas em seus respectivos núcleos. 

Núcleo 
Tópicos do 

Núcleo Básico 
Componente Curricular Créditos 

Carga 
Horária 

(h) 

Básico 

Metodologia 
Cientifica e 
Tecnológica 

METODOLOGIA CIENTÍFICA 2 33 

Comunicação e 
expressão 

PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 2 33 

Informática 
ALGORITMOS E LÓGICA DE 
PROGRAMAÇÃO 

4 67 

Expressão 
Gráfica 

DESENHO TÉCNICO I 4 67 

DESENHO TÉCNICO II 4 67 

Matemática 

CÁLCULO VETORIAL E GEOMETRIA 
ANALÍTICA 

4 67 

ÁLGEBRA LINEAR 4 67 

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I 4 67 

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II 4 67 

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 
III 

4 67 

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 
IV 

4 67 

EQUAÇÕES DIFERENCIAIS E 
ORDINÁRIAS 

4 67 

PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA 4 67 

Física FISÍCA GERAL I 4 67 

Fenômenos de 
Transporte 

MECÂNICA DOS FLUIDOS 4 67 

Mecânica dos 
Sólidos 

RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS I 4 67 

MECÂNICA DOS SÓLIDOS 4 67 

Eletricidade 
Aplicada 

FÍSICA GERAL ELETROMAGNETISMO 4 67 

Química QUÍMICA APLICADA À ENGENHARIA 3 50 

Ciência e 
Tecnologia dos 

Materiais 
TECNOLOGIA DOS MATERIAIS 4 67 

Administração 
ADMINISTRAÇÃO E 
EMPREENDEDORISMO 

3 50 

Economia 
ENGENHARIA ECONOMICA E 
ANÁLISE DE INVESTIMENTOS 

3 50 

Ciências do 
Ambiente 

CIÊNCIAS DO AMBIENTE 3 50 
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Humanidades, 
Ciências Sociais 

e Cidadania 

INTRODUÇÃO À SOCIOLOGIA E 
ANTROPOLOGIA 

3 50 

ÉTICA E CIDADANIA 2 33 

 
Carga Horária Núcleo Básico (h)   1488 

 
Carga Horária Núcleo Básico (%)   37,50% 

Profissionalizante 

Paradigmas de 
Programação 

PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A 
OBJETOS 

4 67 

Circuitos 
Elétricos 

CIRCUITOS ELÉTRICOS I 3 50 

LABORATÓRIO DE CIRCUITOS 
ELÉTRICOS 

2 33 

Circuitos 
Lógicos 

SISTEMAS DIGITAIS 3 50 

LABORATÓRIO DE SISTEMAS 
DIGITAIS 

2 33 

Eletrônica 
Analógica e 

Digital 

ELETRÔNICA I 3 50 

LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA 2 33 

Ergonomia e 
Segurança do 

Trabalho 
SEGURANÇA DO TRABALHO 2 33 

Métodos 
Numéricos 

CÁLCULO NUMÉRICO 4 67 

Mecânica 
Aplicada 

MECÂNICA GERAL 5 83 

CINEMÁTICA E DINÂMICA 4 67 

ELEMENTOS DE MÁQUINAS 4 67 

Modelagem, 
Análise e 

Simulação de 
Sistemas 

ANÁLISE DE SINAIS E SISTEMAS 4 67 

Processos de 
Fabricação 

PROCESSOS DE FABRICAÇÃO I 3 50 

Sistemas de 
Informação 

REDES DE COMPUTADORES 3 50 

Termodinâmica 
Aplicada 

TERMODINÂMICA APLICADA 4 67 

  

Carga Horária Núcleo 
Profissionalizante (h) 

  867 

  

Carga Horária Núcleo 
Profissionalizante (%) 

  21,86% 

Específico 

INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE 
CONTROLE E AUTOMAÇÃO 

2 33 

PLANEJAMENTO E CONTROLE DA 
PRODUÇÃO 

3 50 

ELETRÔNICA II 3 50 

CIRCUITOS ELÉTRICOS II 3 50 

INSTRUMENTAÇÃO ELETRÔNICA E 
INDUSTRIAL 

4 67 

SISTEMAS EMBARCADOS I 4 67 
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LABORATÓRIO DE MÁQUINAS 
ELÉTRICAS 

2 33 

MÁQUINAS ELÉTRICAS 4 67 

SISTEMAS DE CONTROLE I 4 67 

HIDRÁULICA/PNEUMÁTICA 4 67 

PROCESSOS DE FABRICAÇÃO II 5 83 

SISTEMAS DE CONTROLE II 4 67 

SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO 
INDUSTRIAL 

4 67 

ELETRÔNICA DE POTÊNCIA 4 67 

SISTEMAS DE MANUFATURA 4 67 

MANUTENÇÃO INDUSTRIAL 4 67 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3 50 

LABORATÓRIO DE INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS 

2 33 

REDES INDUSTRIAIS 3 50 

PROJETO INTEGRADOR 3 50 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE 
CURSO 

2 33 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES   100 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO   160 

OPTATIVAS   167 

  
Carga Horária Núcleo Específico (h)   1612 

  
Carga Horária Núcleo Específico (%)   40,64% 

 

Nos Componentes Curriculares Obrigatórios o percentual de 

carga horária prática é de 33,8% (1251 h). Ou seja, um terço dos créditos 

obrigatórios constituem-se em créditos práticos, conforme mostrado na 

Tabela 3.4. 

Tabela 3.4 – Categorização das disciplinas em seus respectivos núcleos. 

QUADRO RESUMO 

Demonstrativo C.H. (h) 
Teoria 
(h) 

Prática 
(h) 

Teoria 
(%) 

Prática 
(%) 

Componentes Curriculares Obrigatórios 3700 2449 1251 66,2% 33,8% 

Atividades Complementares 100 0 100 0% 100% 

Componentes Curriculares Optativos* 167 - - - - 

Carga Horária Mínima de Integralização 3967 
    *A carga horária de teoria e prática dos componentes curriculares optativos depende das disciplinas 

escolhidas pelo aluno. 
 
 

Tabela 3.5 – Quadro de Equivalência Hora-relógio x Hora-Aula 

Equivalência h.a / h.r. 

2 aula semanal ↔ 40 aulas anuais ↔ 33 horas 

4 aula semanal ↔ 80 aulas anuais ↔ 67 horas 
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6 aula semanal ↔ 120 aulas anuais ↔ 100 horas 

8 aula semanal ↔ 160 aulas anuais ↔ 133 horas 

. 
 
 
 

3.2 CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E 
EXPERIÊNCIAS ANTERIORES 

Os critérios de aproveitamento de conhecimentos e experiências 

anteriores são regulados de acordo com a resolução que dispõe sobre o 

Regimento Didático dos Cursos Superiores Presenciais e a Distância do 

Instituto Federal da Paraíba. O Artigo 18 da Resolução N
o 

54/2017, 

atualmente vigente, recomenda que: “Art.  18 O aproveitamento e/ou 

certificação de conhecimentos e competências seguirão regras próprias 

constantes do regulamento específico aprovado pelo Conselho Superior.” 

Assim como respeitas os critérios nos Artigos 1° ao 13° das Normas 

Didáticas para o ensino Superior, Anexo 02 da Resolução n° 03B, de 05 

de Março de 2009. 

3.3 MATRIZ CURRICULAR 

A matriz curricular do Curso de Bacharelado em Engenharia de 

Controle e Automação encontra-se na Figura 3.1 
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Figura 3.1 - Fluxograma do Curso.
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CARGA HORÁRIA (CH) 
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Observações: 
- O Trabalho de Conclusão de Curso (33 h) é uma disciplina obrigatória 
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Nº - Número da disciplina 
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CHS - Carga horária semanal (h-a) 
CHD - Carga horária da disciplina (h) 
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3.4 METODOLOGIA 

A metodologia é entendida como um conjunto de procedimentos 

empregado para atingir os objetivos propostos a fim de propiciar a 

conexão entre os conhecimentos e as capacidades, assegurando a 

formação integral dos futuros Engenheiros de Controle e Automação. Este 

projeto pedagógico deve ser norteador do currículo no Curso de 

Bacharelado em Engenharia de Controle, deve apresentar, portanto, em 

sua proposta pedagógica, os princípios que embasarão o currículo, o 

processo de ensino-aprendizagem, as avaliações e outras atividades 

articuladas ao ensino, como o Estágio Curricular e o Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC). 

Para este curso, que se  propõe  a  formar  profissionais  

comprometidos  com as novas tecnologias e a construção de uma 

sociedade justa e humana, a metodologia adotada é uma importante 

ferramenta para conseguir um melhor desempenho cognitivo dos 

acadêmicos, sabendo relacionar os conhecimentos técnico–científicos do 

curso com os problemas do cotidiano, desenvolvendo assim uma 

consciência crítica e a capacidade de intervir na relação ensino-

aprendizagem de forma criativa, tendo como objetivo a participação de 

todos os envolvidos. Portanto, deve-se buscar um planejamento 

acadêmico em consonância com o conteúdo programático das disciplinas, 

relacionando suas aplicações no dia a dia. 

A metodologia definida para desenvolver as atividades no Curso 

de Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação tem como base 

os princípios da aprendizagem ativa, na interdisciplinaridade, da 

contextualização, do desenvolvimento do espírito científico e na interação 

professor aluno. Esta postura metodológica traduz-se em práticas 

docentes que consideram como ponto de partida para a apresentação dos 

conteúdos questões problematizadoras, as quais serão relacionadas com 

os conhecimentos prévios e experiências discentes que incidirão na 

elaboração de análises e sínteses dos estudos realizados, oportunizando 

ao aluno a construção de seu próprio conhecimento.  

Esta proposta metodológica possibilita aos alunos o 

desenvolvimento das operações mentais evidenciadas pela Taxonomia de 

Bloom tais como observar, descrever, relatar, dialogar, ler, escrever, 

comparar, identificar, diferenciar, analisar, sintetizar deduzir, concluir, 

julgar, avaliar, propor e comparar hipóteses.  

Para tanto as atividades acadêmicas serão realizadas integrando 
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ensino, pesquisa e extensão. Sugere-se como algumas propostas de 

técnicas a discussão de textos que reforcem o referencial teórico, aulas 

expositivas dialogadas, elaboração de projetos, produtos e serviços 

voltados à solução dos problemas pertinentes a área do curso, fóruns de 

discussão online, visitas técnicas, demonstrações em laboratório, 

proposta de projetos que integrem várias disciplinas dentre outras 

propostas que atendam aos princípios definidos nesta proposta 

metodológica. 

Salienta-se que cabe ao docente a escolha das metodologias de 

ensino-aprendizagem que mais se adequem a sua disciplina ou ao 

conteúdo trabalhado. Para isto os planos de ensino de cada disciplina 

devem prever a proposta metodológica as quais devem se coadunar com 

o objetivo geral e específicos do curso como também com as 

competências e habilidades alinhadas com o perfil do egresso. 

Este plano pedagógico caracteriza-se como expressão coletiva e, 

portanto, deve ser avaliado periódica e sistematicamente pela 

comunidade escolar, apoiada por uma comissão a que compete tal 

função. Qualquer alteração deve ser vista sempre que se verificar, 

mediante avaliações sistemáticas anuais, defasagem entre o perfil de 

conclusão do curso, seus objetivos e sua organização curricular, frente às 

exigências decorrentes das transformações científicas, tecnológicas, 

sociais e culturais. 

 

3.4.1 Políticas Pedagógicas Institucionais 

 
Visando estimular os discentes para a realização de atividades 

acadêmicas e eventos complementares, bem como para a participação 

em eventos externos (congressos, seminários, palestras, viagens, dentre 

outros), o Instituto conta com órgãos responsáveis pela execução e 

acompanhamento dessas atividades. Os órgãos de apoio às atividades 

acadêmicas têm sua estrutura, competências e atribuições definidas no 

Regimento Geral do Instituto. Os principais são:   As Diretorias   de 

Educação Profissional, de Ensino Superior e de Articulação Pedagógica, 

a Coordenação de Cadastro, Registro e Controle Acadêmico, a Diretoria 

de Educação a Distância, a Diretoria de Cadastro Acadêmico, Certificação 

e Diplomação, todos instalados na Reitoria. As Diretorias, as 

Coordenações de Unidades Acadêmicas e de Cursos, e/ou áreas, as 

Coordenações Pedagógicas e de Apoio ao Estudante, todos instalados 
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nos Campi que compõem o Instituto. 

3.4.2 Visitas técnicas 

 
Visitas técnicas a empresas, instituições de ensino, pesquisa ou 

extensão, ou outros órgãos que possam contribuir para oferecer uma 

visão prática do curso aos alunos são estimuladas e apoiadas no IFPB. 

As visitas técnicas poderão fazer parte da carga horária regular das 

disciplinas, quando mediadas e supervisionadas dentro do horário de 

aulas, ou corresponderem a atividades complementares, que devem ser 

oficializadas junto à Pró-Reitoria de Extensão. 

O docente deve requerer a realização da visita técnica por meio 

do preenchimento do Formulário de Visita Técnica, no qual deve 

apresentar detalhes sobre o planejamento da visita. Esse formulário pode 

ser solicitado à Coordenação de Extensão do Campus ou encontrado no 

sítio Web do IFPB. 

3.4.3 Atendimento às Legislações para Educação das Relações Étnico-
raciais, Indígenas, Ambientais, Culturais e Educação em Direitos 
Humanos 

Para atender às legislações para educação das relações étnico-

raciais, indígenas, ambientais, culturais e educação em direitos humanos, 

o curso de Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação 

contempla os referidos conteúdos nas seguintes disciplinas, conforme 

proposto nas referidas ementas 

● Ciências do Ambiente; 

● Introdução à Sociologia e Antropologia; 

● Ética e Cidadania. 

O IFPB possui a Resolução N° 132/2015, a qual dispõe sobre a 

Política Ambiental da Instituição. Além da Resolução N° 132/2015, pode-

se encontrar na Nota Técnica Nº 01/2016 – DES/PRE orientações acerca 

dos procedimentos de integração da educação ambiental às disciplinas 

dos cursos do IFPB, de modo transversal, contínuo e permanente. 

 O IFPB Campus Cajazeiras também possui comissões 

específicas, designadas pela Direção Geral, que tratam dos temas 

supracitados.  

3.4.4 Ações para evitar a retenção e a evasão 

O IFPB acompanha a evasão e a retenção dos alunos por meio 

de comissões específicas em cada Campus e institucionalmente, bem 
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como executa ações que auxiliam os alunos a permanecerem na 

instituição e a continuar estudando com foco na verticalização do 

conhecimento. Exemplos de políticas para evitar a evasão são: 

● Projeto de tutoria: professores tutoriam os alunos, 

acompanham seu desempenho e realizam reuniões com eles 

para identificar problemas e ajudar a encontrar soluções; 

● Programa de Assistência Estudantil para alunos apresentem 

perfil socioeconômico compatível com os critérios 

estabelecidos pela política de assistência; 

● Bolsas de estudo para alunos monitores e em projetos de 

pesquisa, extensão e inovação; 

● Aproximação dos alunos à prática profissional via visitas 

técnicas; 

● Monitoria e Núcleos de Acompanhamento Individualizado para 

alunos com dificuldade de acompanhamento em disciplinas; 

● Prática de esportes; 

● Atividades artístico-culturais; 

● Participação em congressos e eventos com apoio financeiro 

da instituição para aprendizagem ou apresentação de 

trabalhos; 

● Assistência à saúde física e mental por meio de médicos, 

dentistas, psicólogos e assistentes sociais à disposição dos 

alunos. 

3.4.5 Acessibilidade atitudinal e pedagógica 

Desde o início de suas atividades, o IFPB, Campus Cajazeiras 

tem realizado esforços no sentido de promover o atendimento a pessoas 

com deficiência em conformidade com as diretrizes contidas no PDI da 

Instituição (2015-2019, pp. 184-185), tanto no tocante à estrutura física, 

quanto à contratação de pessoal qualificado e à adoção de ações 

didáticas efetivas estabelecidas. Dessa forma, o IFPB, em observância à 

legislação específica, tem consolidado sua política de atendimento a 

pessoas com deficiência, procurando assegurar-lhes o pleno direito à 

educação para todos e efetivar ações pedagógicas visando à redução das 

diferenças e à eficácia da aprendizagem. 

Conforme Resolução Nº 139, de 02 de outubro de 2015, o Núcleo 

de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas 

(NAPNE), entra em vigor estabelecendo as competências e as 

respectivas atribuições do Núcleo. O Artigo 2º desta resolução, define o 
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Núcleo como órgão consultivo e executivo de composição multidisciplinar, 

que responde peças ações de acompanhamento às pessoas com 

necessidades educacionais específicas. 

No Campus Cajazeiras, o NAPNE conta com o apoio de um 

servidor no cargo de interprete de libras, bem como, de serviços 

terceirizados, como por exemplo, cuidador, transcritor de braile e 

interprete de libras. 

O NAPNE tem como competência: 

I. Atender pessoas com necessidades educacionais específicas 

no Campus; 

II. Quebrar barreiras arquitetônicas, educacionais, 

comunicacionais e atitudinais; 

III. Revisar documentos institucionais visando à inserção de 

questões relativas à inclusão no ensino regular; 

IV. Promover eventos que envolvam a sensibilização e 

capacitação de servidores em educação para as práticas 

inclusivas em âmbito institucionais. 

E como principais atribuições, o NAPNE, deverá articular os 

diversos setores da instituição nas diversas atividades relativas à inclusão 

dos alunos com necessidades educacionais específicas, definindo 

prioridades de ações, aquisição de equipamentos, software e material 

didático-pedagógico a ser utilizado nas práticas educativas, como 

também, deverá prestar assessoramento aos dirigentes em questões 

relativas à inclusão de pessoas com necessidades educacionais 

específicas e, por fim, propor adaptações que garantam o acesso e a 

permanência destes alunos no Campus Cajazeiras. 

3.4.6 Estratégias Pedagógicas 

O Instituto Federal da Paraíba conta com uma equipe 

multidisciplinar qualificada de pedagogos, técnicos educacionais, 

psicólogos e assistentes sociais, além de infraestrutura adequada com 

Gabinete Médico Odontológico, Biblioteca, Núcleos de Aprendizagem e 

Laboratórios. Há que se destacar ainda, o acompanhamento dos alunos, 

a formação dos Conselhos Escolares e o desenvolvimento de atividades 

esportivas e culturais. O Instituto há de perseguir a meta de reduzir o 

desperdício escolar aperfeiçoando nos próximos anos programas 

existentes, como: 

I. Programa de auxílio transporte; 

II. Programa de material didático e uniforme escolar; 
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III. Programa de alimentação; 

IV. Programa de Bolsa Permanência; 

V. Programa de Residência Estudantil. 

Visando estimular os discentes para a realização de atividades 

acadêmicas e eventos complementares, bem como para a participação 

em eventos externos (congressos, seminários, palestras, viagem, dentre 

outros), o Instituto conta com órgãos responsáveis pela execução e 

acompanhamento dessas atividades. 

Os órgãos de apoio às atividades acadêmicas têm sua estrutura, 

competências e atribuições definidas no Regimento Geral do Instituto. Os 

principais são: As Diretorias de Educação Profissional, de Ensino Superior 

e de Articulação Pedagógica, a Diretoria de Cadastro Acadêmico, 

Certificação e Diplomação, todos instalados na Reitoria. As Diretorias e os 

Departamentos de Ensino, as Coordenações de Unidades Acadêmicas e 

de Cursos, e/ou áreas, as Coordenações Pedagógicas e de Apoio ao 

Estudante, todos instalados nos Campi que compõem o Instituto. 

3.4.7 Estratégias de Apoio ao Ensino-Aprendizagem 

A orientação e apoio aos discentes são realizados de diferentes 

formas e em diferentes níveis. Inicialmente o acadêmico é recebido na 

semana de integração com palestras que explicam o funcionamento do 

Instituto, seu papel e o curso que escolheu, sua missão, objetivos, perfil 

do profissional e a estrutura curricular com sua lógica integrativa. 

Para que não se perca a totalidade dentro do processo do 

Instituto, os discentes recebem do diretor e dos professores da instituição, 

informações sobre     a sua vida acadêmica, órgãos institucionais, normas 

a serem seguidas, conteúdos a serem estudados, metodologia de aulas e 

processos de avaliação. Recebem também orientações sobre dificuldades 

de adaptação e de aprendizagem. No aspecto referente à orientação da 

aprendizagem, também os professores têm a função de dar assistência 

ao acadêmico, dedicando tempo em orientações individuais aos 

universitários com problemas de aprendizagem, ou com projetos de 

extensão, iniciação científica e aprofundamento teórico em diferentes 

ramos do saber, proporcionando oportunidades de integração teoria-

prática. 

Durante o semestre, também serão realizadas palestras com 

vistas a fortalecer o trabalho inicial, dirigindo o acadêmico para o 

delineamento pretendido pelo curso. Aqueles que desejarem, poderão ser 

recebidos pela Coordenação do Curso para melhor entendimento dos 
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assuntos que lhe são próprios. 

O acompanhamento e a orientação do estudante na Instituição 

serão realizados por diversos meios e constituem-se numa forma especial 

de auxiliar o acadêmico. No que se refere ao atendimento dos 

acadêmicos pela Coordenação de Curso, busca-se solucionar os 

eventuais problemas. Os padrões de comportamento e normas de 

conduta são discutidos pelos acadêmicos e professores, a partir do 

regimento interno da Instituição, de modo a garantir a autodisciplina de 

professores e acadêmicos, e consequentemente um clima propício ao 

desenvolvimento da aprendizagem. Para concretizar essa proposta, os 

procedimentos educativos adotados têm preocupação de possibilitar aos 

acadêmicos apreensão/reconstrução dos conhecimentos trabalhados na 

perspectiva da unidade teórico-prática. 

Ao longo dos últimos anos, através da análise de estatísticas 

próprias e estudos publicados por organismos nacionais, diagnosticou-se 

a existência de dificuldades em várias disciplinas advindas de problemas 

mais diversos, tais como: deficiência nos estudos de ensino básico e 

médio; longo tempo de afastamento      da escola; suplência de ensino 

médio através de mecanismos oferecidos pelo governo entre outros, que 

acabam por influenciar na educação superior.  Portanto, ao se 

diagnosticar problemas de aprendizagem em algum campo específico, o 

curso de Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação, 

oferecerá atendimento diferenciado aos acadêmicos, através dos 

professores e monitores visando à melhoria qualitativa do trato com os 

assuntos, de modo a viabilizar a aprendizagem acadêmica. 

Visando estimular os discentes para a realização de atividades 

acadêmicas e eventos complementares, bem como para a participação 

em eventos externos (congressos, seminários, palestras, viagens, dentre 

outros), o Instituto conta com órgãos responsáveis pela execução e 

acompanhamento dessas atividades. Os órgãos de apoio às atividades 

acadêmicas têm sua estrutura, competências e atribuições definidas no 

Regimento Geral do Instituto. Os principais são: as Diretorias   de 

Educação Profissional, de Ensino Superior e de Articulação Pedagógica, 

a Diretoria de Cadastro Acadêmico, Certificação e Diplomação, todos 

instalados na Reitoria. As Diretorias e os Departamentos de Ensino, as 

Coordenações de Unidades Acadêmicas e de Cursos, e/ou áreas, as 

Coordenações Pedagógicas e de Apoio ao Estudante, todos instalados 

nos Campi que compõem o Instituto. 
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3.5 COLEGIADO DO CURSO 

O Colegiado do Curso é um órgão de administração acadêmica 

dos cursos de graduação do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Paraíba – IFPB, constituído por ato do Conselho Diretor, 

envolvendo cinco professores efetivos, um técnico administrativo em 

educação vinculado à Coordenação Pedagógica, um representante 

discente e o Coordenador do referido Curso. A Resolução N
o 

141, IFPB 

(2015c), dispõe sobre a regulamentação do Colegiado dos cursos 

superiores presenciais e a distância do IFPB. 

O Coordenador do Curso é também o Coordenador do Colegiado 

e possuirá voto de desempate. Compete ao Colegiado do Curso: 

● definir a concepção e os objetivos do curso e o perfil 

profissiográfico pretendido para os egressos; 

● propor ao Conselho Diretor a alteração da estrutura do 

currículo pleno do curso, das ementas e de suas respectivas 

cargas horárias; 

● elaborar a proposta do Planejamento Acadêmico do Curso 

para cada período letivo; 

● aprovar os planos de ensino e de atividade, por disciplina, para 

cada período letivo; 

● propor a Diretoria de Ensino reprogramações do Planejamento 

Acadêmico; 

● decidir sobre aproveitamento de estudos, adaptação curricular 

e dispensa de disciplina; 

● propor a constituição de Bancas Examinadoras Especiais para 

a aplicação de exames especiais ou outros instrumentos 

específicos de avaliação de alunos; 

● elaborar a proposta de projeto de estágio supervisionado e 

deliberar sobre as questões relativas ao estágio e Trabalho de 

Conclusão de Curso; 

● indicar docentes para a composição de Comissões Especiais 

responsáveis pela avaliação de trabalhos monográficos, 

produções científicas, resultados do programa de iniciação 

científica e outros assemelhados; 

● emitir parecer sobre a possibilidade ou não de integralização 

curricular de alunos que hajam abandonado o curso ou já 

ultrapassado o tempo máximo de integralização; 

● emitir parecer em projetos de pesquisa, de extensão e de 
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iniciação científica apresentados por professores, a serem 

submetidos à aprovação pela Gerência de Pesquisa e Projetos 

Especiais; 

● elaborar planos especiais de estudos, quando necessários; 

● analisar processos de abono de faltas para alunos; 

● executar a sistemática de avaliação do desempenho docente e 

discente segundo o Projeto de Avaliação do IFPB; 

● promover seminários, grupos de estudos e cursos de 

aperfeiçoamento e atualização do seu quadro docente; 

● opinar sobre afastamento ou outras formas de movimentação 

de docentes; 

● decidir sobre os recursos interpostos por alunos ou professores 

relacionados com atos e decisões de natureza acadêmica; 

● propor a Diretoria de Ensino providências relacionadas com a 

melhoria do desempenho acadêmico e do perfil dos 

profissionais que resultam do curso; 

● cumprir e fazer cumprir o Regimento do Curso, bem como as 

decisões emanadas de órgãos superiores. 

 

Cada docente poderá participar de até dois Colegiados de Curso, 

porém, para efeito de quorum, se houver simultaneamente reunião dos 

dois Colegiados, o professor deve optar oficialmente por estar presente 

em um deles. Os demais professores do curso podem, mediante 

requerimento dirigido ao Coordenador, participar das reuniões do 

Colegiado, com direito a voz. Aos alunos interessados/envolvidos aplica-

se o disposto no parágrafo anterior, nas decisões do Colegiado. 

3.6 NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é órgão consultivo dos 

cursos superiores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

da Paraíba – IFPB, responsável pela concepção, acompanhamento e 

revisão de seus Projetos Pedagógicos. O NDE do Curso de Bacharelado 

em Engenharia de Controle e Automação é constituído por seis 

professores, presidido pelo Coordenador do Curso. A Resolução N
o 

143, 

IFPB (2015d), dispõe sobre a regulamentação do Núcleo Docente 

Estruturante dos cursos superiores presenciais e a distância do IFPB. 

3.7 COORDENAÇÃO DO CURSO 

De um modo geral, as atividades da Coordenação estão voltadas 
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para o desenvolvimento dos projetos e dos programas relativos ao Curso, 

para o apoio ao corpo docente, bem como associadas a ações de 

integração das áreas administrativas e da organização didático-

pedagógica. A Coordenação do Curso também atua junto aos alunos, 

avaliando suas expectativas e sugestões e estreitando o relacionamento 

com professores e alunos, seja por meio de reuniões ou contatos diretos. 

Cabe ainda à Coordenação de Curso, na organização de seus projetos e 

programas, distribuir os trabalhos de ensino e pesquisa de forma a 

harmonizar os interesses com as preocupações científico-culturais 

dominantes do seu pessoal docente, tendo sempre presente o calendário 

escolar anual e os objetivos do IFPB. São atribuições da Coordenação do 

Curso: 

● Planejar, executar e avaliar todas as atividades acadêmicas 

do Curso; 

● Coordenar as atividades dos professores pesquisadores e 

professores orientadores; 

● Elaborar relatórios periódicos de suas atividades e de sua 

equipe; 

● Promover a avaliação do curso e das atividades em geral; 

● Supervisionar as atividades de produção de material 

didático; 

● Avaliar situações conflitantes entre professores e alunos; 

● Estimular a atualização didática e científica dos professores 

do curso. 

3.7.1 Dados do Coordenador do Curso 

O coordenador do curso, Leandro Honorato de Souza Silva, é 

mestre em Engenharia da Computação pela Universidade de 

Pernambuco (2013) e bacharel em Engenharia da Computação, também 

pela Universidade de Pernambuco (2011), professor efetivo com 

dedicação exclusiva e integrante do Grupo de Pesquisa em Controle, 

Automação e Robótica (GPCAR) e do Grupo de Pesquisa em Sistemas 

Embarcados (GPSE). Também atuou como Especialista em 

Desenvolvimento de Hardware na Fundação para Inovações 

Tecnológicas, desenvolvendo atividades de pesquisa e desenvolvimento 

em sistemas embarcados para diversas áreas da indústria. Tem 

experiência nas áreas de Reconhecimento de Padrões, Sistemas 

Embarcados e Redes de Sensores sem fio 

(http://lattes.cnpq.br/0772320262691243). 



 
 

 

64 
 

3.8 PRÁTICA PROFISSIONAL 

Além do estímulo à participação dos alunos em visitas técnicas, 

congressos, palestras e eventos na área de atuação, os alunos do curso 

de Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação podem realizar 

estágio extracurricular durante todo período do curso e o estágio 

curricular pode ser realizado dentro do mercado de trabalho para alunos 

que trabalham em empresas na área fim do curso. Junto a isso, a matriz 

curricular do curso de Engenharia de Controle e Automação conta com 

cerca de um terço de sua carga horária em atividades práticas, um dos 

diferenciais dos cursos de tecnologia. 

3.9 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

O Estágio Supervisionado (ES) é o espaço onde o discente 

poderá desenvolver seus conhecimentos junto às instituições públicas 

e/ou privadas, correlacionando a teoria e a prática, contribuindo para uma 

análise de pontos fortes e fracos das organizações e propondo melhorias 

às mesmas. O espaço destinado para o estágio faculta ao acadêmico a 

disponibilidade de consolidar seus conhecimentos com os entraves que 

somente a prática por meio do dia a dia pode oferecer. 

Nesta configuração, a troca de experiência fará com que o novo 

profissional se torne melhor preparado para atuar em diferentes áreas e 

lidar com a complexidade da realidade cotidiana. O ES está 

fundamentado na Lei 11.788, Brasil (2008a), que dispõe sobre o estágio 

de estudantes e é regulado internamente pelo Manual de Orientação e 

Normas para realização de estágios do IFPB e tem, na Coordenação de 

Estágios, o apoio necessário para sua viabilização e encaminhamento. Os 

discentes do curso de Engenharia de Controle e Automação podem 

realizar duas modalidades de estágio supervisionado: o estágio curricular 

e o extracurricular. 

O Estágio Curricular Supervisionado é obrigatório e disponível a 

partir da integralização de 50% da carga horária dos componentes 

obrigatórios. O Estágio Supervisionado possui 160 horas de carga 

horária, conforme dispõe a Resolução CNE/CES 11/2002.  

O Estágio Extracurricular no curso de Engenharia de Controle e 

Automação poderá ser realizado de forma não obrigatória em qualquer 

período, mediante a autorização do coordenador do curso e comprovação 

de matrícula em um dos períodos regulares. A realização de Estágio 

Extracurricular pode contabilizar carga horária complementar, de acordo 

com os limites estabelecidos para este tipo de atividade no quadro de 
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Atividades Complementares (Quadro 3.4). 

O estágio pode ser oferecido pelo IFPB ou conseguido pelo 

próprio aluno e formalizado pela instituição de ensino.  O aluno que 

estiver trabalhando em alguma área de concentração do curso poderá 

aproveitar suas atividades profissionais como estágio. Ao final do ES, o 

aluno deverá apresentar um relatório final descrevendo as atividades 

desenvolvidas no mesmo. 

3.10 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) terá caráter obrigatório 

para todos os alunos do Curso de Bacharelado em Engenharia de 

Controle e Automação. A aprovação do TCC contabiliza 33 horas de 

carga horária para integralização do curso. 

Ao menos dois professores auxiliam no processo de elaboração 

do TCC junto ao aluno.   Há um professor orientador do trabalho, que o 

orienta na área técnica de desenvolvimento do trabalho, e um professor 

designado para disciplina de TCC, que auxilia todos os alunos 

matriculados em TCC no processo de formalização da orientação e de 

normas para elaboração do documento a ser entregue e na apresentação 

do trabalho. 

O TCC pode ser desenvolvido nas seguintes modalidades: Projeto 

de Pesquisa, que consiste em uma pesquisa em sentido estrito, na qual 

se busca o conhecimento das causas de um fenômeno natural e/ou 

social.  Como tal poderá   ser uma pesquisa bibliográfica, laboratorial e/ou 

de campo, devendo resultar em uma monografia; Projeto de 

Implementação, que consiste em uma pesquisa em sentido lato, na qual 

se busca encontrar uma resposta prática para um problema técnico-

profissional, tecnológico ou técnico-científico, podendo demandar, para o 

seu desenvolvimento, uma etapa de pesquisa prévia (bibliográfica, 

laboratorial e/ou de campo), tendo em vista alcançar suas etapas 

subsequentes. Os resultados deverão ser apresentados segundo a 

estrutura formal de uma monografia, podendo vir também sob a forma de 

relatório de projeto, seguido dos resultados complementares (plano de 

negócio, protótipos e instrumentos desenvolvidos, ferramentas 

audiovisuais criadas, metodologias inventadas ou desenvolvidas, entre 

outros) ou de outra forma aqui não prevista, mas reconhecida e 

autorizada pelo Colegiado de Curso e regulamentada no Projeto 

Pedagógico do Curso. 

O TCC deverá ser desenvolvido individualmente e tem como 
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objetivos principais: 

• Desenvolver a capacidade de aplicação dos conceitos e teorias 

adquiridas durante o curso de forma integrada; 

• Desenvolver a capacidade de planejamento e disciplina para 

resolver problemas dentro da área do curso; 

• Despertar o interesse pela pesquisa como meio para a 

resolução de problemas; 

• Estimular o espírito empreendedor através da execução de 

projetos que levem ao desenvolvimento de produtos e 

processos; Intensificar a extensão universitária através da 

resolução de problemas existentes no setor produtivo e na 

sociedade; 

• Estimular a construção do conhecimento coletivo. 

3.11 ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

As Atividades Complementares são de caráter obrigatório no 

Curso de Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação, 

conforme Resolução N
o 

218, IFPB (2014), que convalida a Resolução N
o 

03E/2009, que institui as Atividades Complementares como parte 

integrante do currículo dos cursos de graduação do IFPB. A Resolução N
o 

54/2017 que dispõe sobre o Regimento Didático dos Cursos Superiores 

Presenciais e a Distância do Instituto Federal da Paraíba, no Artigo 21, 

determina que  

“As atividades complementares dos cursos superiores seguirão 

regras próprias constantes dos regulamentos específicos dos cursos, os 

quais integrarão seus planos pedagógicos, a serem submetidos à 

apreciação do Conselho Superior.” (Resolução N
o 
54/2017 IFPB). 

No Curso de Engenharia de Controle e Automação, 

compreendem-se como atividades complementares em todas e quaisquer 

atividades não previstas no rol das disciplinas obrigatórias   do currículo 

do curso, consideradas necessárias à formação acadêmica e ao 

aprimoramento pessoal e profissional do futuro Engenheiro de Controle e 

Automação. As atividades complementares integram, em caráter 

obrigatório, e com carga horária de 100 horas, o currículo do Curso de 

Engenharia de Controle e Automação e compreende as seguintes 

categorias de atividades: ensino, pesquisa, extensão, práticas 

profissionalizantes e outras atividades oferecidas pela coordenação do 

curso que visem sua formação complementar. 
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As atividades complementares específicas serão descritas no 

regimento interno estabelecido e aprovado pelo Colegiado do Curso. 

Consideram-se atividades complementares as seguintes: 

● Atividades de pesquisa: participação em núcleos, grupos de 

pesquisa, projetos científicos, apresentação ou publicação de 

trabalhos em eventos técnico-científicos. 

● Participação na organização de eventos técnico-científicos de 

interesse da instituição em atividades afins ao curso. 

● Atividades de extensão: participação em projetos de 

extensão com a comunidade ou em eventos técnico-científicos. 

● Atividades de ensino: monitoria de disciplinas do curso de 

Engenharia de Controle e Automação ou afins. 

● Atividades de práticas profissionalizantes: participação em 

projetos realizados por empresas juniores em atividades afins 

ao curso de Engenharia de Controle e Automação, em estágios 

extracurriculares na área técnica ou em projetos de 

desenvolvimento tecnológico junto a empresas privadas, 

instituições ou órgãos do governo. 

● Outras atividades: oferecidas pela coordenação do curso que 

visem sua formação complementar. 

A Tabela 3.5 relaciona as Atividades Complementares à sua 

equivalência em horas para contabilização da carga horária. 
 

Tabela 3.5 - Discriminação das Atividades Complementares e Horas por Atividade. 

1. ATIVIDADES DE ENSINO E TÉCNICO-

CIENTÍFICAS 

Participação 

por atividade 

Limite 

Máximo 

1.1 Visitas técnicas com apresentação de relatórios 

ou diário de campo. 

5h (1 visita) 30h 

1.2 Trabalhos publicados em livros, revistas e 

periódicos nacionais, na área de graduação, com 

apresentação de comprovação da publicação. 

20h 

trabalho 

por 60h 

1. 3 Trabalhos publicados em livros, revistas e 

periódicos internacionais na área de graduação, com 

apresentação da comprovação da publicação. 

40h 

trabalho 

por 80h 

1.4 Trabalhos apresentados em eventos municipais. 5h 

trabalho 

por 30h 
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1.5 Trabalhos apresentados em eventos regionais 10h 

trabalho 

por 50 h 

1.6 Trabalhos apresentados em eventos nacionais 15 h 

trabalho 

por 60 h 

1.7 Trabalhos apresentados em eventos 
internacionais 

20h 

trabalho 

por 80h 

1.8 Resumos publicados em anais. 5h 

resumo 

Por 20h 

1.9 Trabalhos completos publicados em anais 10h 

trabalho 

por 30h 

1.10 Cursos realizados em áreas afins,

 com apresentação de certificados 

N
o  

de horas 60h 

1.11 Cursos realizados em áreas afins, com 

apresentação de certificados, atestados ou outro 

documento 

N
o  

de horas 30h 

1.12 Estudos de Línguas realizados durante  

a graduação, dentro ou fora da instituição. 

10h por 

semestre 

concluído 

30h 

1.13 Cursos à Distância e/ou presencial em outras 
áreas – com apresentação de certificados 

N
o  

de horas 30h 

2. ATIVIDADES ASSISTIDAS Participaçã

o por 

atividade 

Limite 

Máximo 

2.1 - Semana acadêmica N
o  

de horas 30h 

2.2 – Congressos N
o  

de horas 30h 

2.3 – Seminários N
o  

de horas 30h 

2.4 – Fóruns N
o  

de horas 30h 

2.5 – Simpósios N
o  

de horas 30h 

2.6 – Palestras N
o  

de horas 30h 

2.7 – Exposições N
o  

de horas 30h 

2.8 – Encontros N
o  

de horas 30h 

2.9 – Minicursos N
o  

de horas 30h 

2.10 – Oficinas N
o  

de horas 30h 

3. ATIVIDADES DE EXTENSÃO Participaçã

o por 

atividade 

Limite 

Máximo 
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3.1 Participação em Semanas de Artes, Letras, Museu, 

Ciência e Tecnologia e Mostra de Cinema, 

comprovada através de certificados e outros 

documentos hábeis, internos ou externos 

N
o  

de horas 60h 

3.2 Atividades esportivas e culturais N
o  

de horas 40h 

3.3 Obtenção de prêmios 10h por 

prêmio 

50h. 

3.4 Programas de extensão desenvolvidos no âmbito 

da instituição ou em outras instituições, em 

comunidades, organizações não governamentais, 

conselhos sociais, conselhos comunitários e agências 

de fomento 

N
o  

de horas 60h 

3.5 Participação em projetos de ação social N
o  

de horas 40h 

3.6 Participação em projetos PIBID e PROBEXT 60h por 

semestre 

120h 

4. ATIVIDADES DE PESQUISA Participaçã

o por 

atividade 

Limite 

Máximo 

4.1 Participação em programas de iniciação científica 

(PIBIC) 

60h por 

semestre 

120h 

4.2 Participação em pesquisa e projetos institucionais, 

com duração mínima de 1 (um) ano e máxima de 2 

(dois) anos, com apresentação de relatório 

60h por 

semestre 

120h 

4.3 Participação em grupos de estudo, orientada por 

docentes, por período mínimo de 1 semestre 

15h por 

semestre 

30h 

5. ATIVIDADES DE VIVÊNCIA

 ACADÊMICA PROFISSIONAL 

COMPLEMENTAR 

Participaçã

o por 

atividade 

Limite 

Máximo 

5.1 Estágio voluntário ou remunerado na área 

específica de formação, com certificados e relatórios 

20h por 

semestre 

50h 

5.2 Participação em monitorias, certificadas por um 

professor 

N
o 

de 

horas por 

semestre 

90h 

5.3 Ministração de palestras com plano de trabalho      

e declaração da instituição solicitante, até duas por 

semestre 

N
o 

de horas 

de palestra. 

30h 
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5.4 Cursos complementares de aprofundamento da 

formação profissional, com participação comprovada 

por certificado, atestado ou outro documento 

Horas do 

curso 

60h 

5.5 Representação no Colegiado 20 h por 

semestre 

60h 

5.6 Representação de CA 20 h por 

semestre 

60h 

5.7 Representação de DCE 20 h por 

semestre 

60h 

5.8 Produção de material didático pedagógico    (jogos, 

softwares e outros para o ensino de Matemática) 

20h por 

produção 

60h 

 

3.12 SISTEMAS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO ENSINO 
APRENDIZAGEM 

O sistema de avaliação do Curso de Bacharelado em Engenharia 

de Controle e Automação é regulado pela Resolução N
o 

54/2017 que 

dispõe sobre o Regimento Didático dos Cursos Superiores Presenciais e 

a Distância do Instituto Federal da Paraíba. O capítulo V da Resolução N
o 

54/2017 trata da avaliação do desempenho acadêmico nos Artigos de 33 

a 39: 

“Art. 33 A avaliação deve ser compreendida como uma prática 

processual, diagnóstica, contínua e cumulativa da aprendizagem, de forma 

a garantir a prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e o 

redimensionamento da prática educativa.  

Art. 34 A avaliação da aprendizagem, realizada ao longo do 

período letivo, em cada disciplina, ocorrerá por meio de instrumentos 

adequados, buscando detectar o grau de progresso do discente, 

compreendendo: 

Apuração de frequência às atividades didáticas; 

Avaliação do aproveitamento acadêmico. 

§ 1
o 

Entende-se por frequência às atividades didáticas, o 

comparecimento do discente às aulas teóricas e práticas, aos estágios 

supervisionados, aos exercícios de verificação de aprendizagem previstos e 

realizados na programação da disciplina. 

§ 2
o 

O controle da frequência contabilizará a presença do 

discente nas atividades programadas, das quais estará obrigado a 

participar de pelo menos 75% da carga horária prevista na disciplina. 
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§ 3
o 

O rendimento acadêmico deverá refletir o acompanhamento 

contínuo  do desempenho do discente em todas as atividades didáticas, 

avaliado através de exercícios de verificação. 

§ 4
o 

São considerados instrumentos de verificação de 

aprendizagem: debates, exercícios, testes e ou provas, trabalhos teórico-

práticos, projetos de pesquisa ou extensão, atividades de campo, relatórios 

e seminários, aplicados individualmente ou em grupos, realizados no 

período letivo, abrangendo o conteúdo programático desenvolvido em sala 

de aula ou extraclasse bem como o exame final. 

§ 5
o 

Os prazos definidos para conclusão e entrega dos exercícios 

de verificação de aprendizagem serão contabilizados em meses, dias e 

horas: a) Os prazos fixados em meses contam-se de data a data, expirando 

no dia de igual número do início; b) Os prazos expressos em dias contam-

se de modo contínuo, expirando a zero hora; c) Os prazos fixados por hora 

contam-se de minuto a minuto. 

§ 6
o 

As notas serão expressas numa escala de zero a 100 (cem). 

§ 7
o 

Quando, por motivos de força maior ocorrerem impedimentos 

no cumprimento de prazos relativos ao recebimento (por parte do docente) 

e de entrega dos instrumentos de verificação de aprendizagem (por parte 

do discente), antes de expirar o prazo estabelecido em meses ou dias, o 

docente  poderá  receber estes instrumentos de verificação, mediante 

solicitação, via processo protocolado e encaminhado à Coordenação do 

Curso, que será responsável pela entrega do material solicitado. 

Art. 35 O docente deverá registrar, sistematicamente, o conteúdo 

desenvolvido nas aulas, a frequência dos discentes e os resultados de suas 

avaliações diretamente no sistema de controle acadêmico, devendo cumprir 

os prazos definidos no calendário acadêmico. 

Art.  36 No início do período letivo, o docente deverá entregar 

uma cópia   do plano de ensino aos discentes, assim como informar os 

critérios de avaliação, a periodicidade dos instrumentos de verificação de 

aprendizagem, a definição do conteúdo exigido em cada verificação. 

§ 1
o 

O docente deverá entregar o plano de ensino em até 30 

(trinta) dias antes do semestre à Coordenação do Curso, em cumprimento a 

alínea “b”, Inciso IV, Art. 1
o 

da Lei n
o 

3.168/2015, que altera o Art. 47 da Lei 

9.394/96 e atualizações, salvo o cumprimento das responsabilidades legais. 

§ 2
o 

O docente responsável pela disciplina deverá discutir em sala 

de aula os resultados dos instrumentos de verificação da aprendizagem no 

prazo de até 07 (sete) dias úteis após a sua realização. 

Art. 37 O discente terá direito à informação sobre o resultado 

obtido em  cada instrumento de verificação de aprendizagem realizado,  
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cabendo ao docente   da disciplina disponibilizá-los no sistema de controle 

acadêmico  ou  protocolar,  datar, rubricar e providenciar a aposição do 

documento referente aos resultados do instrumento de verificação de 

aprendizagem, em local apropriado. 

Art. 38 Caso o discente não compareça a um ou mais exercício de  

avaliação, no semestre, é dado o direito a reposição de uma única 

avaliação por disciplina, devendo o conteúdo ser o mesmo da avaliação da 

aprendizagem que não compareceu, conforme proposto no plano de 

disciplina. 

O discente poderá valer-se do instrumento de reposição de 

avaliação para uma única avaliação perdida por disciplina. 

O discente que perder mais de uma atividade de avaliação em 

uma disciplina poderá optar por qual delas deseja fazer a reposição. 

O instrumento de reposição de avaliação não se aplica a 

avaliação final, trabalhos práticos, visitas técnicas, atividades de campo e 

os seminários.O instrumento de reposição de avaliação será aplicado ao 

final de cada semestre, conforme calendário acadêmico. 

O discente não terá direito a reposição de segunda chamada, 

salvo os casos previstos em lei. 

Art. 39 O número de verificações de aprendizagem, durante o 

semestre, deverá ser no mínimo de: a) 02 (duas) verificações para 

disciplinas com até 50 horas; 

b) 03 (três) verificações para disciplinas com mais de 50 horas. 

§ 1
o 

Terá direito a avaliação final o discente que obtiver média 

igual ou superior a 40 (quarenta) e inferior a 70 (setenta) registrado nos 

instrumentos de verificação de aprendizagem, além de no mínimo 75% de 

frequência na disciplina.” 

3.13 TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) no processo 

ensino-aprendizagem empregadas no Curso de Bacharelado em 

Engenharia de Controle e Automação compreendem recursos didáticos 

constituídos por diferentes mídias e tecnologias, síncronas e  

assíncronas,  tais  como ambientes virtuais e suas ferramentas, redes 

sociais e suas ferramentas, fóruns eletrônicos, blogs, chats, tecnologias 

de telefonia, teleconferências, videoconferências, TV convencional, TV 

digital e interativa, rádio, programas específicos de computadores 

(softwares), objetos de aprendizagem, conteúdos disponibilizados em 

suportes tradicionais (livros) ou em suportes eletrônicos (como CD, DVD, 

Memória Flash), entre outros. 
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4 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

4.1 ESPAÇO FÍSICO EXISTENTE 

A Tabela 4.1 apresenta a estrutura física necessária ao 

funcionamento do Curso de Bacharelado em Engenharia de Controle e 

Automação. As demais tabelas apresentam a relação detalhada dos 

equipamentos para os laboratórios. 

Tabela 4.1 – Estrutura física do Campus. 

TIPO DE ÁREA QT ÁREA(m
2
) 

HORÁRIO DE 

FUNCIONAMENTO 

Salas de aula 24 1.284 Diurno e Noturno 

Auditórios/Anfiteatros 01 201 Diurno e Noturno 

Salas de Professores 04 160 Diurno e Noturno 

Áreas de Apoio Acadêmico 16 618 Diurno e Noturno 

Áreas Administrativas 22 665 Diurno e Noturno 

Conveniência /Praças 08 489 Diurno e Noturno 

Banheiros (W.C.) 19 227 Diurno e Noturno 

Conjunto Poliesportivo 04 5.295 Diurno e Noturno 

Laboratórios 26 1.814 Diurno e Noturno 

Biblioteca 01 228 Diurno e Noturno 

TOTAL 125 10977  

4.1.1 Infraestrutura de Segurança 

A prevenção de lesões aos trabalhadores requer a introdução de 

alterações dos padrões de trabalho, tais como: a passagem de horários 

noturnos para diurnos, a melhoria das condições de contratação – 

valorizando a qualidade do serviço em detrimento do preço – e 

melhorando a relação entre o docente e discente, essas medidas podem 

reduzir diretamente o risco de lesões. Os perigos e riscos que os 

professores e discentes enfrentam incluem: 

• Exposição a substâncias perigosas, incluindo agentes biológicos 

que podem causar asma, alergias, e infecções no sangue; 

• Ruído e vibração; 

• Escorregamento, tropeções e quedas durante “o trabalho em piso 

molhado”; 

• Acidentes de origem elétrica provocados pelo equipamento de 

trabalho; 

• Risco de lesões musculoesqueléticas; 

• Trabalho solitário, estresse profissional, violência, e assédio moral 

(bullying); 

• Ritmos e horários de trabalho irregulares. 
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4.2 BIBLIOTECA 

4.2.1 Infraestrutura 

A Biblioteca Professor Ribamar da Silva possui uma área física de 

227,00 m2 distribuídos no térreo. O espaço é composto por:  recepção, 

espaço para o acervo, estudo individual em cabines, estudo coletivo em 

mesas, circulação e atendimento ao usuário, processamento técnico do 

acervo e depósito.  

4.2.2 Horário de Funcionamento 

O funcionamento da biblioteca é de segunda a sexta-feira, no 

horário de 07h às 22h, podendo ter seu horário alterado de acordo com as 

demandas baseadas no calendário acadêmico. 

4.2.3 Serviço de Acesso ao Acervo 

Têm direito ao cadastro na Biblioteca os alunos, servidores do 

Campus Cajazeiras, desde que atendam aos requisitos solicitados para cada 

categoria descritos no manual e regulamento da biblioteca. 

Política de empréstimos: A biblioteca possui sistema informatizado 

para gestão do seu acervo, catalogação das obras, empréstimos, 

devoluções, renovações e reservas de materiais bibliográficos. 

Cadastramento: A cada novo ano letivo automaticamente os alunos 

matriculados serão cadastrados no sistema. 

Empréstimos: Será concedido aos usuários cadastrados o 

empréstimo de 03 (três) livros pelo período de 10 (dez) dias, exceto os livros 

de consulta local ou do acervo de referência: dicionários, manuais, TCC, 

dentre outros. 

Renovações: Os livros que não estiverem na fila de reserva poderão 

ser renovados uma vez. 

Reservas: Para realizar de um livro, é necessário solicitar a lista de 

reservas no balcão, para receber sua reserva é imprescindível manter o e-

mail atualizado no cadastro da biblioteca. As reservas ficarão disponíveis por 

24h a partir da hora que foi enviado o e-mail para usurários. O não 

comparecimento na data estipulada implica o cancelamento da reserva. 

Penalidades: O usuário que não devolver o material emprestado na 

data de entrega escrita no cartão atrás do livro terá seu direito de empréstimo 

cassado por dois dias, para cada dia de atraso por material atrasado. Serão 

contabilizados dias uteis. 

Danos e perda de material: Todo material danado ou perdido deverá 

ser substituído por material novo, caso seja um livro deverá ser substituído 
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por uma edição igual a danada/extraviada ou por uma edição mais atual. 

Acesso aos computadores: O acesso aos computadores instalados 

no salão de leitura é reservado para uso acadêmico. 

O acervo da biblioteca encontra-se organizado por assunto de acordo 

com   a Classificação Decimal Universal (CDU) o que facilita na recuperação 

e acesso as informações. 

4.2.4 Pessoal Técnico-Administrativo 

Buscando atender às necessidades dos professores e alunos, a 

biblioteca conta com dois 1 bibliotecários, dois auxiliares de biblioteca e um 

assistente em administração. A Tabela 4.2 elenca o pessoal técnico-

administrativo referente à Biblioteca do Campus Cajazeiras. 

Tabela 4.2 – Relação de funcionários da biblioteca. 

NOME CARGO 

Daniel Everson da Silva Andrade Blibliotecário 

Jansen Beserra de Lima Aux. de Biblioteca 

José Sérgio Aristides de Lira Aux. de Biblioteca 

Silvana Trajano de Sousa Ass. em administração 

4.2.5 Política de Aquisição, Expansão e Atualização 

De acordo com a Resolução CS N
o 

114/2017, IFPB (2017b), a 

Política de Formação e Desenvolvimento das Coleções da Biblioteca do 

IFPB, Campus Cajazeiras, adota procedimentos que norteiam as 

atividades de seleção, aquisição, atualização, descarte e manutenção de 

suas coleções, tendo como objetivos: promover a pesquisa, educação e 

cultura e suprir as necessidades informacionais da comunidade 

acadêmica em relação às atividades, planos e programas do IFPB 

Campus Cajazeiras. 

Em relação à seleção dos títulos para a formação do acervo, esta 

é de responsabilidade do corpo docente, com a mediação das 

coordenações dos cursos, em conjunto com a Biblioteca. Para a formação 

do acervo, o material selecionado deve atender aos seguintes critérios: 

autor e/ou editor considerados autoridades no assunto; qualidade técnica 

da obra na abordagem do assunto; atualidade da edição; relevância da 

obra às necessidades da instituição; características físicas do material; 

alta demanda pelos usuários; idioma acessível; preço acessível. 

Objetivando um melhor desenvolvimento do acervo, será 

imprescindível que a Comissão de Seleção das Coleções, além de 

identificar os usuários, a instituição e os recursos disponíveis, tenha 

conhecimento dos próprios materiais a serem adquiridos, através de 
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estudo das fontes de informação voltadas à seleção, tais como: 

bibliografias gerais e especializadas; guias de literaturas gerais e 

especializadas; catálogos, listas e publicidade de editores e livreiros e 

novas aquisições de outras bibliotecas e indicação de professores, alunos 

e servidores. 

Em relação à aquisição das coleções, o acervo da biblioteca será 

formado por obras adquiridas por compra, contando ainda com obras 

recebidas por doação e permuta. Quanto à prioridade das aquisições, o 

acervo deve contar com os seguintes itens: bibliografia básica e 

complementar que atenda aos programas das disciplinas de cada curso; 

assinatura de periódicos indispensáveis aos cursos; Obras de referência 

(bibliografias, catálogos, dicionários, entre outros). 

4.3 INSTALAÇÕES DE ACESSIBILIDADE ÀS PESSOAS COM 
NECESSIDADES ESPECIAIS 

Desde o início de suas atividades, o IFPB, Campus Cajazeiras tem 

envidado todos os esforços no sentido de promover o atendimento a pessoas 

com deficiência em conformidade com as diretrizes contidas no PDI (2015-

2019) da Instituição tanto no tocante à estrutura física do prédio a ser 

construído, quanto à contratação de pessoal qualificado e à adoção de ações 

didáticas efetivas estabelecidas. 

Dessa forma, o IFPB, em observância à legislação específica Lei no 

12.764/2012, Brasil (2012a), de 27 de dezembro de 2012, Decreto no 8.368, 

Brasil (2014),  de 02 de dezembro de 2014,  e Resolução CS no 139,  IFPB 

(2015b),  de   02 de outubro de 2015,  tem consolidado sua política de 

atendimento a pessoas   com deficiência, incluindo as pessoas portadoras da 

síndrome do espectro autista, procurando assegurar-lhes o pleno direito à 

educação para todos e efetivar ações pedagógicas visando à redução das 

diferenças e à eficácia da aprendizagem. 

O IFPB Campus Cajazeiras, especificamente, conta com um Núcleo 

de Apoio às Pessoas com Necessidades Especiais – NAPNE, que possui 5 

(cinco) membros oficiais (2 interpretes, 1 cuidador, 1 transcritor de braille). 

Em relação à infraestrutura, o Campus de Cajazeiras conta com 

todos os banheiros de alunos adaptados para as pessoas com deficiência e 

rampas em toda a área construída do Campus, contempladas com piso tátil. 

O NAPNE tem trabalha no sentido de melhorar ainda mais a 

acessibilidade do Campus, já solicitado, junto à direção, a instalação de piso 

tátil e a adequação dos balcões de atendimento, em áreas ainda não 

contempladas. 
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O Núcleo também trabalha com diversas instituições que prestam 

assistência às pessoas com deficiência, no sentido de diagnosticar possíveis 

carências no acesso destas ao IFPB. Entre essas instituições:  

A biblioteca é acessível a Pessoas com Deficiência, com espaço 

para mobilidade de cadeirantes. Há softwares para utilização por deficientes 

visuais. Conta com um acervo em braile de periódicos e áudio-livro. Possui 

material para deficientes auditivos como dicionários e livros na Linguagem 

Brasileira de Sinais (LIBRAS). 

4.4 LABORATÓRIOS 

Nos Laboratórios são desenvolvidas atividades práticas que habilitam 

o aluno a sedimentar os conteúdos vistos em sala de aula relacionados com 

o perfil de formação do curso. Na Tabela 4.3 são listados todos os 

laboratórios que serão utilizados no Curso de Bacharelado em Engenharia de 

Controle e Automação. 

Tabela 4.3 – Relação de laboratórios. 

Infraestrutura Recomendada de 
Acordo com Referencial de Curso 

Infraestrutura Laboratorial 
Disponível  

Área 
(m2) 

Capacidade 
(alunos) 

Laboratório de Eletricidade e Circuito / 
Laboratório de Eletrônica 

Lab. de Eletrônica/Eletricidade 106 30 

 Lab. de Metrologia 53 20 

Laboratório de Máquinas Elétricas e 
Acionamentos 

Lab. de Comandos e Máquinas 
Elétricas 

80 30 

Pneumática e Hidráulica / Laboratório 
de Sistemas e Manufatura 

 
Lab. de Automação 1 81 20 

Laboratório de Controle 
Eletromagnético / Laboratório de 

Automação 
Lab. de Automação 2 60 20 

- Lab. de Instalações Elétricas 80 30 

- Lab. de Soldagem 109 30 

- Lab. de Máquinas Operatrizes 218 20 

Laboratório de Eletrônica Lab. de Eletrônica de Potência   

Laboratório de Robótica Lab. de Robótica   

Laboratório de Informática Lab. de Informática I   

4.4.1 Laboratórios de Ensino e/ou Habilidades 

Os laboratórios de ensino e/ou habilidades são os laboratórios 

específicos e multidisciplinares para a abordagem de diferentes aspectos ou 

laboratórios equipados com diversos instrumentos para capacitação dos 

estudantes nas diversas habilidades necessárias para o exercício da prática 

profissional. 

O Curso de Engenharia de controle poderá contar com os vários 
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laboratórios pertencentes aos outros cursos, o superior de Matemática, o 

tecnólogo de Automação Industrial além dos cursos técnicos de edificação, 

eletromecânica e informática, para o suporte e o desenvolvimento de 

pesquisas, de extensão e de inovação. Atualmente são eles: 

• Laboratório de Física; 

• Laboratório de Química; 

• Laboratório de Biologia; 

• Laboratório de Matemática; 

• Laboratório de CAD 1;  

• Laboratório de CAD 2; 

• Laboratório de desenho 1;  

• Laboratório de informática 1;  

• Laboratório de informática 2;  

• Laboratório de informática 3; 

• Laboratório de informática 4;  

• Laboratório de informática 5; 

• Laboratório de refrigeração; 

• Laboratório de Geotecnica; 

• Laboratório Hidraulica; 

• Laboratório de Materiais de construção; 

4.4.2 Laboratórios Didáticos Especializados 

Dentre os laboratórios citados, na seção anterior, esta seção 

detalhará os laboratórios específicos da Área elétrica e mecânica. Esses 

laboratórios são compartilhados com os Cursos Tecnólogo em Automação 

Industrial e Cursos Técnicos em Informática, Eletromecânica e Edificações, 

oferecidos pelo IFPB – Campus Cajazeiras.  Os alunos poderão utilizar os 

laboratórios desde que algum professor e/ou técnico- administrativo esteja 

presente. 
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Laboratório Área (m
2
) m

2  
por estação m

2  
por aluno 

Lab. de eletrônica e 

eletricidade 
106 1,5 2,5 

Descrição (Materiais, Ferramentas, Softwares Instalados, e/ou outros) 

• Componentes eletrônicos em quantidade e diversidade para a utilização em 
experimentos; 

Equipamentos  

Qtde. Especificações 

16 Alicate amperímetro 

04 Amperímetro para painel 

01 Analizador de sinasi 

02 Ar-Condicionado 

09 Armários de aço 

08 Bancadas 

48 Cadeiras 

07 Computadores 

01 Escrivaninha 

04 Fasimetro para panel 

08 Ferro de solda 

13 Fontes alimentação simétrica 

04 Frequencimetro portátil 

04 Frequencímetros para painel 

10 Gerador de funções 

04 Geradores de sinais 

01 Impressora 3d 

01 LPKF fresa de circuito impresso 

05 LRC 

01 Luxímetro digital 

12 Multímetro de bancada 

25 Multímetro digital portátil 

13 Multímetros analógicos portátil 

02 Osciloscópio portátil 

05 Osciloscópios analógicos 

08 Osciloscópios digitais 

12 Placa de aquisição de dados 

01 Quadro vidro 

04 Tacografo 

01 Termovisor 

01 Varivolt 

04 Voltimetro para painel 

04 Watimetro para painel 

ÁREAS ACADÊMICAS ATENDIDAS 

Tecnólogo em automação industrial, Técnicos em Eletromecânica, Edificações e 
Informática. 
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RESPONSÁVEL FORMAÇÃO FUNÇÃO RT 

    

POLÍTICA DE USO DO LABORATÓRIO 

Os alunos podem utilizar o laboratório desde que algum professor e/ou técnico-

administrativo esteja presente. 
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Laboratório Área (m
2
) m

2  
por estação m

2  
por aluno 

Lab. de metrologia 53 2,0 2,0 

Descrição (Materiais, Ferramentas, Softwares Instalados, e/ou outros) 

• Material em quantidade e diversidade para a utilização em experimentos; 

Equipamentos 

Qtde. Especificações 

24 Cadeiras 

02 Escrivanihas 

01 Ar-condiconda 

03 Armario de aço 

01 Quadro interativo 

01 Quadro de vidro 

61 Paquimetro 

13 Micrometro 

09 Reguas metálcas 

01 Miniretifica Dremel 3000 

06 Relógio comparador 

28 Régua plástica 

01 Caixa de bloco padrão 

08 PlaniometroTransferidores 

04 Pente de rosca 

04 Compaço de ponta 

04 Base para relógio comparador 

01 Maquina de medição de coordenada 

05 Bancada de trabalho 

ÁREAS ACADÊMICAS ATENDIDAS 

Tecnólogo em automação industrial, Técnicos em Eletromecânica, Edificações e 
Informática. 

RESPONSÁVEL FORMAÇÃO FUNÇÃO RT 

    

POLÍTICA DE USO DO LABORATÓRIO 

Os alunos podem utilizar o laboratório desde que algum professor e/ou técnico-

administrativo esteja presente. 
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Laboratório Área (m
2
) m

2  
por estação m

2  
por aluno 

Lab. de Comandos e 

máquinas elétricas 
80 2,0 2,0 

Descrição (Materiais, Ferramentas, Softwares Instalados, e/ou outros) 

• Componentes eletro-eletrônicos em quantidade e diversidade para a utilização em 
experimentos; 

Equipamentos 

Qtde. Especificações 

01 Analisador de Energia 

02 Ar-Condicionado 

03 Armários de aço 

05 Bancadas de Comandos 

07 Bancadas de Máquinas Elétricas 

30 Cadeiras 

01 Computadores 

01 Escrivaninha 

01 Fontes alimentação simétrica 

01 Furadeira 

01 Martelete 

02 

 
Multímetro digital portátil 

02 Multímetros analógicos portátil 

01 Parafusadeira 

01 Quadro vidro 

ÁREAS ACADÊMICAS ATENDIDAS 

Tecnólogo em automação industrial e Técnicos em Eletromecânica. 

RESPONSÁVEL FORMAÇÃO FUNÇÃO RT 

    

POLÍTICA DE USO DO LABORATÓRIO 

Os alunos podem utilizar o laboratório desde que algum professor e/ou técnico-

administrativo esteja presente. 
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Laboratório Área (m
2
) m

2  
por estação m

2  
por aluno 

Lab. de automação 1 81 2,0 3,0 

Descrição (Materiais, Ferramentas, Softwares Instalados, e/ou outros) 

• Componentes eletropneumáticos eletro hidráulicos em quantidade e diversidade 
para a utilização em experimentos simulados ou/e em bancadas; 

Equipamentos 

Qtde. Especificações 

01 Ar-Condicionado 

03 Armários de aço 

01 Bancada pneumatica 

01 Bancadas eletrohidraulica 

01 Bancadas eletropneumáticas 

01 Bomba hidraulica 

20 Cadeiras 

01 Compressor 5m³ 

14 Computadores 

01 Datashow 

01 Escrivaninha 

02 Fontes alimentação simétrica 

01 Gelagua 

01 Kit Banca de injeção eletronica 

01 Motor de combustão interna translucidos 

02 Osciloscópios analógico 

02 Pratileiiras de aço 

01 Quadro interativo 

01 Quadro vidro 

ÁREAS ACADÊMICAS ATENDIDAS 

Tecnólogo em automação industrial, Técnicos em Eletromecânica. 

RESPONSÁVEL FORMAÇÃO FUNÇÃO RT 

    

POLÍTICA DE USO DO LABORATÓRIO 

Os alunos podem utilizar o laboratório desde que algum professor e/ou técnico-

administrativo esteja presente. 
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Laboratório Área (m
2
) m

2  
por estação m

2  
por aluno 

Lab. de automação 2 60 3,0 2,0 

Descrição (Materiais, Ferramentas, Softwares Instalados, e/ou outros) 

• Componentes eletro-eletrônicos em quantidade e diversidade para a utilização em 
experimentos; 

Equipamentos 

Qtde. Especificações 

01 Ar-Condicionado 

03 Armários de aço 

02 Bancada controlador logico programavel e redes industriais 

20 Cadeiras 

10 Computadores 

01 Escrivaninha 

01 Fontes alimentação simétrica 

02 Geradores de sinais 

02 Multímetro de bancada 

02 Osciloscópios digitais 

01 Quadro vidro 

01 Data show 

01 Lousa interativa 

03 Plantas didaticas para controles de porcesso 

ÁREAS ACADÊMICAS ATENDIDAS 

Tecnólogo em automação industrial, Técnicos em Eletromecânica. 

RESPONSÁVEL FORMAÇÃO FUNÇÃO RT 

    

POLÍTICA DE USO DO LABORATÓRIO 

Os alunos podem utilizar o laboratório desde que algum professor e/ou técnico-

administrativo esteja presente. 

  



 
 

 

85 
 

Laboratório Área (m
2
) m

2  
por estação m

2  
por aluno 

Lab. de instalações 

elétricas 
80 2,0 2,0 

Descrição (Materiais, Ferramentas, Softwares Instalados, e/ou outros) 

• Componentes elétricos em quantidade e diversidade para a utilização em 
experimentos; 

Equipamentos 

Qtde. Especificações 

01 Ar-Condicionado 

02 Armários de aço 

10 Cabines didáticas para instalações residenciais 

25 Cadeiras 

01 Escrivaninha 

03 Multímetro digital portátil 

01 Área externa com estruturas aéreas de rede elétrica de distribuição 

03 Kit didático de energias renováveis 

01 Quadro vidro 

ÁREAS ACADÊMICAS ATENDIDAS 

Tecnólogo em automação industrial, Técnicos em Eletromecânica e Edificações. 

RESPONSÁVEL FORMAÇÃO FUNÇÃO RT 

    

POLÍTICA DE USO DO LABORATÓRIO 

Os alunos podem utilizar o laboratório desde que algum professor e/ou técnico-

administrativo esteja presente. 
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Laboratório Área (m
2
) m

2  
por estação m

2  
por aluno 

Lab. de soldagem 109 2,0 2,5 

Descrição (Materiais, Ferramentas, Softwares Instalados, e/ou outros) 

• Máquinas de processo de soldagem e corte; 

Equipamentos 

Qtde. Especificações 

01 Corta plasma 

07 

 
Eletrodos revestido 

04 Estação de oxiacetileno 

03 MIG/MAG 

04 TIG 

ÁREAS ACADÊMICAS ATENDIDAS 

Tecnólogo em automação industrial e Técnicos em Eletromecânica. 

RESPONSÁVEL FORMAÇÃO FUNÇÃO RT 

    

POLÍTICA DE USO DO LABORATÓRIO 

Os alunos podem utilizar o laboratório desde que algum professor e/ou técnico-

administrativo esteja presente. 
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Laboratório Área (m
2
) m

2  
por estação m

2  
por aluno 

Lab. de máquinas 

operatrizes 
109 3,0   3,0 

Descrição (Materiais, Ferramentas, Softwares Instalados, e/ou outros) 

• Máquinas de processo de usinagem; 

Equipamentos 

Qtde. Especificações 

02 Bancada com 4 morças 

01 Centro de usinagem CNC 

03 Esmeril 

02 Fresa universal 

02 Furadeira de bancada 

01 Furadeira de torre 

01 Plaina 

01 Policorte 

01 Serra de fita 

01 Torno CNC 

08 Torno mecânicos universal 

ÁREAS ACADÊMICAS ATENDIDAS 

Tecnólogo em automação industrial e Técnicos em Eletromecânica. 

RESPONSÁVEL FORMAÇÃO FUNÇÃO RT 

    

POLÍTICA DE USO DO LABORATÓRIO 

Os alunos podem utilizar o laboratório desde que algum professor e/ou técnico-

administrativo esteja presente. 
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5 PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO 

5.1 PESSOAL DOCENTE 

A Tabela 5.1 apresenta o quadro docente classificado por 

formação acadêmica, currículo e regime de trabalho: 

Tabela 5.1 – Quadro docente. 

Docente Graduação Titulação Curriculo Lattes Regime 

Abinadabe Silva Andrade Bacharelado em Engenharia Elétrica Doutorado 
http://lattes.cnpq.br/6099
967570100287 

Dedicação 
Exclusiva 

Ailton Ribeiro de Assis 
Graduação em Bacharel em 
Matemática 

Mestrado 
http://lattes.cnpq.br/2482
296124704960 

Dedicação 
exclusiva 

Alvaro Magnum Barbosa 
Neto 

Bacharelado em Ciências da 
Computação 

Mestrado 
http://lattes.cnpq.br/5506
910449097209 

Dedicação 
Exclusiva 

André Fellipe Cavalcante 
Silva 

Tecnologia em Automação Industrial Doutorado 
http://lattes.cnpq.br/0668
602006899114 

Dedicação 
Exclusiva 

André Lira Rolim 
Bacharelado em Ciências da 
Computação 

Mestrado 
http://lattes.cnpq.br/1992
640052129381 

Dedicação 
Exclusiva 

Anrafel Silva Meira 
Bacharelado em Engenharia 
Mecânica 

Doutorado 
http://lattes.cnpq.br/2158
228261159088 

Dedicação 
Exclusiva 

Antônio Wagner De Lima Bacharelado em Engenharia Civil Mestrado² 
http://lattes.cnpq.br/4816
953347190914 

Dedicação 
Exclusiva 

Austriclínio Da Costa 
Wanderley Neto 

Bacharelado em Engenharia 
Mecânica 

Mestrado 
http://lattes.cnpq.br/2771
127310638312 

Dedicação 
Exclusiva 

Baldoíno Sonildo Da 
Nóbrega 

Licenciatura em Matemática Especialista¹ 
http://lattes.cnpq.br/6474
706000993108 

Dedicação 
Exclusiva 

Carlos Henrique Alencar 
Almeida 

Tecnologia em Automação Industrial Mestrado² 
http://lattes.cnpq.br/6908
648026803196 

Dedicação 
Exclusiva 

Cícero de Souza Nogueira 
Neto 

Graduação em Engenharia Civil. Especialista¹ 
http://lattes.cnpq.br/5383
631283461230 

Dedicação 
exclusiva 

Charridy Max Fontes Pinto 
Licenciatura em Letras                                             
Licenciatura em Letras/Libras 

Mestrado 
http://lattes.cnpq.br/4139
562888411167 

Dedicação 
Exclusiva 

Cícero Aristofânio Garcia 
De Araújo 

Bacharelado em Engenharia de 
Produção 

Mestrado 
http://lattes.cnpq.br/6805
887721463272 

Dedicação 
Exclusiva 

Cínthya Santos da Silva Graduação em Engenharia Civil Mestrado² 
http://lattes.cnpq.br/1036
334892496057 

Dedicação 
exclusiva 

Cledualdo Soares De 
Oliveira 

Licenciatura em Química Doutorado 
http://lattes.cnpq.br/2385
883487387268 

Dedicação 
Exclusiva 

Daniela Passos Simões de 
Almeida Tavares 

Graduação em Engenharia Química Doutorado 
http://lattes.cnpq.br/2987
641500506384 

40hs 

Danilo Carlos Gouveia de 
Lucena 

Graduação em Tecnologia em 
Sistemas para Internet 

Mestrado² 
http://lattes.cnpq.br/3313
408348158872 

40hs 

Demétrio Gabriel Gamboa 
Marques 

Bacharelado e Licenciatura em 
Ciências Sociais 

Mestrado² 
http://lattes.cnpq.br/1633
437643601506 

Dedicação 
Exclusiva 

Denilson Costa de 
Carvalho 

Graduação em Administração Mestrado 
http://lattes.cnpq.br/8143
251166639966 

40hs 

Dimas Andriola Pereira Licenciatura em Letras Mestrado 
http://lattes.cnpq.br/2260
113155174657 

Dedicação 
Exclusiva 

Érika Spencer de 
Albuquerque  

Graduação em Engenharia Elétrica Mestrado 
http://lattes.cnpq.br/2803
121712514234 

Dedicação 
Exclusiva 

Eva Maria Campos Pereira 
Graduação em Ciência da 
Computação. 

Doutorado 
http://lattes.cnpq.br/8581
510058393697 

Dedicação 
Exclusiva 

Fábio Araújo De Lima Tecnologia em Automação Industrial Mestrado² 
http://lattes.cnpq.br/8391
903896794235 

Dedicação 
Exclusiva 

Fábio Gomes De Andrade 
Bacharelado em Ciências da 
Computação 

Doutorado 
http://lattes.cnpq.br/5180
935741320141 

Dedicação 
Exclusiva 

Francisco Augusto Vieira 
Da Silva 

Tecnologia em Automação Industrial 
Bacharelado em Engenharia 
Mecânica 

Doutorado 
http://lattes.cnpq.br/9853
021802834621 

Dedicação 
Exclusiva 

Francisco Daladier 
Marques Júnior 

Graduação em Tecnologia em 
Processamento de Dados 

Mestrado² 
http://lattes.cnpq.br/1817
999448217004 

Dedicação 
Exclusiva 

Francisco Igor Arraes 
Alves Rocha 

Graduação em Licenciatura plena em 
Lingua Portuguesa 

Mestrado 
http://lattes.cnpq.br/1745
617728458612 

Dedicação 
Exclusiva 

Francisco Lopes Lavor 
Neto 

Bacharelado em Física Mestrado 
http://lattes.cnpq.br/4113
822354452707 

Dedicação 
Exclusiva 

Francisco Paulo De Freitas 
Neto 

Bacharelado em Ciências da 
Computação 

Mestrado 
http://lattes.cnpq.br/1543
077447326823 

Dedicação 
Exclusiva 
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Gabriel Vidal Negreiros 
Bezerra 

Bacharelado em Engenharia Elétrica Mestrado 
http://lattes.cnpq.br/7603
022844978260 

Dedicação 
Exclusiva 

Gabriela Guedes de 
Souza 

Graduação em Sistemas para 
Internet. 

Doutorado 
http://lattes.cnpq.br/3373
392732440259 

Dedicação 
Exclusiva 

George Candeia De Sousa 
Medeiros 

Tecnologia em Telecomunicações Mestrado 
http://lattes.cnpq.br/7137
261497303711 

Dedicação 
Exclusiva 

George Da Cruz Silva 
Bacharelado em Arquitetura e 
Urbanismo 

Mestrado 
http://lattes.cnpq.br/3540
140455134524 

Dedicação 
Exclusiva 

Geraldo Herbetet De 
Lacerda 

Licenciatura em Matemática Mestrado 
http://lattes.cnpq.br/6579
222670152675 

Dedicação 
Exclusiva 

Giovanna Nóbrega de 
Lima Lopes 

Graduação em Licenciatura plena em 
letras. 

Especialista 
http://lattes.cnpq.br/5440
572445701129 

40hs 

Helltonn Winicuis Patricio 
Maciel 

Bacharelado em Administração Doutorado 
http://lattes.cnpq.br/9849
646382572779 

Dedicação 
Exclusiva 

Jailton Ferreira Moreira Bacharelado em Engenharia Elétrica Mestrado 
http://lattes.cnpq.br/5432
377754784730 

Dedicação 
Exclusiva 

Jarbas Santos Medeiros 
Bacharelado em Engenharia 
Mecânica 

Mestrado² 
http://lattes.cnpq.br/1702
490382751481 

Dedicação 
Exclusiva 

Joab Sobreira De Andrade 
Bacharelado em Engenharia 
Mecânica 

Mestrado² 
http://lattes.cnpq.br/4146
576237877382 

Dedicação 
Exclusiva 

João Bosco Abrantes 
Júnior 

Licenciatura em Física Mestrado 
http://lattes.cnpq.br/2671
119408218323 

Dedicação 
Exclusiva 

José Doval Nunes Martins Licenciatura em Matemática Especialista¹ 
http://lattes.cnpq.br/2639
835039588225 

Dedicação 
Exclusiva 

José Ivelton Siqueira 
Lustosa 

Licenciatura em Matemática Mestrado 
http://lattes.cnpq.br/4408
396976984311 

Dedicação 
Exclusiva 

José Pereira Da Silva Licenciatura em Física Mestrado 
http://lattes.cnpq.br/6599
978387144017 

Dedicação 
Exclusiva 

José Tavares de Luna 
Neto 

Graduação em Eletromecânica Especialista¹ 
http://lattes.cnpq.br/7496
739757268136 

Dedicação 
Exclusiva 

Kalina Pereira Medeiros Bacharelado em Engenharia Elétrica Mestrado 
http://lattes.cnpq.br/3158
839509370577 

Dedicação 
Exclusiva 

Kissia Carvalho Bacharelado em Matemática Mestrado 
http://lattes.cnpq.br/4783
760789731703 

Dedicação 
Exclusiva 

Leonardo Ferreira Soares Licenciatura em Matemática Mestrado 
http://lattes.cnpq.br/1657
181191791553 

Dedicação 
Exclusiva 

Leandro Honorato De 
Souza Silva 

Bacharelado em Engenharia da 
Computação 

Mestrado 
http://lattes.cnpq.br/0772
320262691243 

Dedicação 
Exclusiva 

Luan Carvalho Santana de 
Oliveira 

Graduação em Engenharia de 
Petróleo 

Mestrado 
http://lattes.cnpq.br/4872
074585274757 

Dedicação 
Exclusiva 

Luis Romeu Nunes Bacharelado em Engenharia Elétrica Doutorado 
http://lattes.cnpq.br/5782
137666178742 

Dedicação 
Exclusiva 

Luiz Neldecilio Alves Vitor Licenciatura em Química e Biologia Mestrado 
http://lattes.cnpq.br/8967
140725959589 

Dedicação 
Exclusiva 

Marco Damasceno de 
Sousa 

Graduação em Tecnologia em 
Mecatrônica Industrial 

Especialista 
http://lattes.cnpq.br/1160
910660783770 

Dedicação 
Exclusiva 

Maria José Alves Da Silva 
Licenciatura em Pedagogia                                
Licenciatura em Ciências Sociais 

Mestrado 
http://lattes.cnpq.br/0342
801226402325 

Dedicação 
Exclusiva 

Maria Virgínia Gomes De 
Holanda 

Licienciatura em Letras Mestrado 
http://lattes.cnpq.br/5853
008839368970 

Dedicação 
Exclusiva 

Martiliano Soares Filho 
Bacharelado em Engenharia 
Mecânica 

Mestrado 
http://lattes.cnpq.br/9458
026316807627 

Dedicação 
Exclusiva 

Nadia Pinheiro Nóbrega 
Bacharelado e Licenciatura em 
Matemática 

Mestrado 
http://lattes.cnpq.br/0920
965816316422 

Dedicação 
Exclusiva 

Patricio Luiz De Andrade Licenciatura em Matemática Mestrado 
http://lattes.cnpq.br/6642
998787051655 

Dedicação 
Exclusiva 

Rafael Ponce De Leon 
Amorim 

Bacharelado em Arquitetura e 
Urbanismo 

Mestrado 
http://lattes.cnpq.br/4534
582072585635 

Dedicação 
Exclusiva 

Ramon Formiga Figueira 
Bacharelado em Engenharia Elétrica                                   
Licenciatura em Música 

Mestrado 
http://lattes.cnpq.br/1408
682204865064 

Dedicação 
Exclusiva 

Raphael Henrique Falcão 
De Melo 

Bacharelado em Engenharia 
Mecânica 

Doutorado 
http://lattes.cnpq.br/9758
661753469822 

Dedicação 
Exclusiva 

Raphaell Maciel De Sousa Tecnologia em Automação Industrial Doutorado 
http://lattes.cnpq.br/5853
412338946452 

Dedicação 
Exclusiva 

Reginaldo Amaral Cordeiro 
Júnior 

Licenciatura em Matemática Mestrado 
http://lattes.cnpq.br/3625
112662900513 

Dedicação 
Exclusiva 

Ricardo De Sousa Job 
Tecnologia em Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas 

Mestrado 
http://lattes.cnpq.br/8683
569567932429 

Dedicação 
Exclusiva 

Rivanilson da Silva 
Rodrigues 

Graduação em Licenciatura em 
Computação 

Mestrado² 
http://lattes.cnpq.br/1872
062512075828 

40hs 

Robson Arruda Dos Bacharelado em Engenharia Civil Mestrado² http://lattes.cnpq.br/5459 Dedicação 
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Santos 765681435936 Exclusiva 

Romualdo Figueiredo De 
Sousa 

Bacharelado em Engenharia 
Mecânica 

Doutorado 
http://lattes.cnpq.br/8048
553737637699 

Dedicação 
Exclusiva 

Sarahbelle Leitte Cartaxo Bacharelado em Ciências Biológicas Mestrado 
http://lattes.cnpq.br/1169
790447115113 

Dedicação 
Exclusiva 

Sayonara Abrantes De O. 
Uchôa 

Licenciatura em Letras Mestrado² 
http://lattes.cnpq.br/8483
738213524765 

Dedicação 
Exclusiva 

Sebastião Simão Da Silva Bacharelado em Engenharia Civil Mestrado² 
http://lattes.cnpq.br/6023
548428079039 

Dedicação 
Exclusiva 

Taciana Araujo De Souza 
Tecnologia em Sistemas de 
Telecomunicações 

Mestrado² 
http://lattes.cnpq.br/3481
786877511260 

Dedicação 
Exclusiva 

Tássia Dos Anjos Tenório 
De Melo 

Bacharelado em Arquitetura e 
Urbanismo 

Doutorado 
http://lattes.cnpq.br/2509
825785389832 

Dedicação 
Exclusiva 

Thiago Andrade 
Fernandes 

Licenciatura em Matemática Mestrado² 
http://lattes.cnpq.br/2062
665487740722 

Dedicação 
Exclusiva 

Vágner Fonseca Nóbrega Bacharelado em Engenharia Elétrica Mestrado² 
http://lattes.cnpq.br/3060
100536404792 

Dedicação 
Exclusiva 

Wilma Fernandes Pinheiro 
Bacharelado em Arquitetura e 
Urbanismo 

Mestrado 
http://lattes.cnpq.br/1062
563715597922 

Dedicação 
Exclusiva 

Wilza Carla Moreira Silva 
Licenciatura em Ciências - Habilitação 
Biologia 

Mestrado 
http://lattes.cnpq.br/8824
229401345031 

Dedicação 
Exclusiva 

¹Docentes em curso de Pós Graduação no nível de Mestrado  
²Docentes em curso de Pós Graduação no nível de Doutorado 
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5.2 PESSOAL TÉCNICO 

A Tabela 5.2 apresenta o quadro de técnicos administrativos do 
Campus Cajazeiras com os seus respectivos cargos e titulações: 

Tabela 5.2 - Quadro de pessoal técnico administrativo. 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO CARGO ESCOLARIDADE 

Agustinho Goncalves Pereira AUXILIAR DE ENFERMAGEM Especialização 

Alan Carlos da Silva Ferreira TECNICO DE LABORATORIO AREA Graduação 

Alberto Grangeiro de Albuquerque Neto TECNICO DE LABORATORIO AREA Especialização 

Analine Pinto Valeriano Bandeira TECNICO DE LABORATORIO AREA Mestrado 

Ana Paula Inacio Alves AUXILIAR DE LABORATORIO Graduação 

Antonio Alves da Nobrega Neto OPERADOR DE MAQUINA COPIADORA Graduação 

Claudenice Alves Mendes PEDAGOGO-AREA Mestrado 

Cleodon Bezerra de Sousa AUX EM ADMINISTRACAO Graduação 

Damiao Cavalcanti de Lira ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO Especialização 

Daniel Everson da Silva Andrade BIBLIOTECARIO-DOCUMENTALISTA Especialização 

Denise Michele Lino de Azevedo Maciel ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO Graduação 

Diego Nogueira Dantas TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS Especialização 

Edmundo Vieira de Lacerda MARCENEIRO Especialização 

Eliomar Pinheiro de Sousa TECNICO EM ARTES GRAFICAS Especialização 

Emanuel da Silva Oliveira 
TRADUTOR INTERPRETE DE LINGUAGEM 
SINAIS Ensino Médio 

Emerson Lunguinho da Silva OPERADOR DE MAQ AGRICOLAS Graduação 

Eva Firmino da Silva TELEFONISTA Especialização 

Francimar Barbosa da Silva AUDITOR Especialização 

Francisca Leneide Goncalves Pereira TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS Especialização 

Francisca Vieira Lins de Araujo ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO Especialização 

Francisco de Oliveira PINTOR-AREA Ensino Médio 

Francisco de Sousa Lima ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO Ensino Médio 

Francisco Edval Leite Tavares SERVENTE DE LIMPEZA Especialização 

Francisco Hildeberto de Sousa Leite CARPINTEIRO Especialização 

Gean Luiz Martins ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO Especialização 

Gilberto Soares Sarmento AUXILIAR DE ELETRICISTA Graduação 

Gildivan Dias Moreira AUXILIAR DE MICROFILMAGEM Especialização 

Giliardo de Paulo de Oliveira Lins ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO Especialização 

Gilvandro Vieira da Silva PEDAGOGO-AREA Mestrado 

Glaykiere Albuquerque e Lacerda TECNICO DE LABORATORIO AREA Graduação 

Heloiza Moreira Silva ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO Mestrado 

Hugo Eduardo Assis dos Santos AUXILIAR DE MICROFILMAGEM Graduação 

Iria Raquel Borges Wiese PSICOLOGO Mestrado 

Isleimar de Souza Oliveira AUX EM ADMINISTRACAO Ensino Médio 

Jansen Beserra de Lima AUXILIAR DE BIBLIOTECA Graduação 
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Joaci do Nascimento Pereira AUXILIAR DE ENFERMAGEM Especialização 

Joao Damasio da Silva CARPINTEIRO Especialização 

Jose de Arimateia Tavares ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO Especialização 

Jose Edmar Leite ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO Mestrado 

Josefa Tavares Vieira ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO Graduação 

Jose Marcos Meireles Viana MOTORISTA 
Ensino 
Fundamental 

Jose Ricardo Mota TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS Especialização 

Jose Sergio Aristides Lira AUXILIAR DE BIBLIOTECA Graduação 

Jose Wellington Almeida ASSISTENTE DE ALUNO Graduação 

Kleber Afonso de Carvalho TECNICO EM ENFERMAGEM Especialização 

Laerte Ferreira de Morais Franca ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO Especialização 

Lidiane Maria da Silva JORNALISTA Especialização 

Lucineria Maria de Farias TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS Especialização 

Lucio Ricardo Nogueira Farias BOMBEIRO HIDRAULICO Especialização 

Lucrecia Teresa Goncalves Petrucci PEDAGOGO-AREA Mestrado 

Marcia Moreira Pinto SERVENTE DE LIMPEZA Graduação 

Marcos Antonio Petrucci de Assis ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO Graduação 

Marcos Ubiratan Pedrosa Calado AUDITOR Especialização 

Maria Amelia Pereira Gomes AUX EM ADMINISTRACAO Graduação 

Maria Aparecida da Silva PEDAGOGO-AREA Especialização 

Maria das Gracas Moreira deAlmeida TECNICO EM CONTABILIDADE Especialização 

Maria das Gracas Oliveira ASSISTENTE SOCIAL Especialização 

Maria Helena de Almeida Rodrigues ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO Especialização 

Maria Nilza de Sousa ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO Especialização 

Maria Rivania Carlos de Morais AUXILIAR EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS Especialização 

Maria Socorro Saraiva PEDAGOGO-AREA Especialização 

Mery Angela Ramos de Andrade TECNICO DE LABORATORIO AREA Graduação 

Monica Auricelia Oliveira Santana TEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO Especialização 

Murilo Pascoal de Carvalho ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO Ensino Médio 

Paulo Goncalves dos Santos MEDICO-AREA Especialização 

Rafael Rodrigues Lopes ADMINISTRADOR Especialização 

Rai Artemis Lins dos Santos ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO Graduação 

Raimunda de Souza Ferreira SERVENTE DE LIMPEZA Especialização 

Ricardo Anisio da Silva TEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO Mestrado 

Roberto Rolim Lopes ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO Especialização 

Sarah Tavares Cortes ASSISTENTE SOCIAL Mestrado 

Silvania Trajano de Souza ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO Especialização 

Simone Formiga Albuquerque TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS Especialização 

Suelio Fernandes Carolino TECNICO DE LABORATORIO AREA Mestrado 

Suely Arruda dos Santos TECNICO EM CONTABILIDADE Especialização 
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Tiago Nunes dos Santos TEC EM SEGURANCA DO TRABALHO Ensino Médio 

Valeria Andrade da Silva ASSISTENTE DE ALUNO Graduação 

Valmir Braga de Aquino ODONTOLOGO - 30 HORAS - DL 1445-76 Especialização 

Vanda Lucia Batista dos Santos Souza PEDAGOGO-AREA Mestrado 

Vivianne Ribeiro Duarte Rolim ASSISTENTE DE ALUNO Especialização 

Walter Belarmino da Silva Filho TECNICO DE LABORATORIO AREA Graduação 

5.3 POLÍTICA DE CAPACITAÇÃO/QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES 

A Resolução N
o 

112-CS, de 10 de abril de 2017, dispõe sobre a 

regulamentação da política de Capacitação/Qualificação dos servidores 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba. Esta 

resolução visa atender a verticalização do conhecimento dos docentes e 

técnicos administrativos, prevista nas Leis Nº 11.091/2015, Nº 8.112/1990 

e Nº 12.772/2012. 

A Resolução N
o 

112-CS define capacitação como o processo 

permanente e deliberado de aprendizagem com o propósito de contribuir 

para o desenvolvimento de competências institucionais por meio do 

desenvolvimento de competências individuais. São ações de capacitação: 

I. Cursos para desenvolvimento e atualização – Cursos com 

cargas horárias diversificadas, que visam o desenvolvimento e 

a atualização do servidor, em consonância com as 

necessidades da instituição; 

II. Treinamento em serviço – Capacitação que visa à aquisição 

de conhecimentos e de habilidades operacionais; 

III. Grupo Formal de Estudos – Capacitação que, por meio da 

instituição formal de grupo de estudos, visa adquirir 

conhecimentos específicos de forma coletiva, propiciando a 

interpretação dos objetos de estudos bem como o intercâmbio 

de ideias entre os membros do grupo; 

IV. Estágio Profissional – Execução de atividades relacionadas 

com a profissão ou ocupação, por meio de experiências 

diretas; 

V. Intercâmbio técnico-científico ou profissional com outras 

instituições de ensino, pesquisa e extensão – Aprimoramento 

de mecanismos institucionais objetivando a geração de 

conhecimentos e vivências efetivas, na perspectiva da 

produção multicultural, da formação humana multilateral e do 

aprimoramento técnico-científico em alinhamento com as 

atuais tendências no mundo do trabalho. 
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Ainda conforme a Resolução N
o 

112-CS, entende-se por 

qualificação, o processo de aprendizagem baseado em ações de 

educação formal, por meio do qual o servidor adquire conhecimentos e 

habilidades, tendo em vista o planejamento institucional e o 

desenvolvimento do servidor na carreira. São cursos de qualificação: 

I. Curso de Graduação (Bacharelados, Licenciaturas, e 

Tecnológicos) 

II. Curso de Pós-graduação Lato sensu (Especialização ou 

equivalente): com o objetivo de preparar profissionais já 

graduados, em áreas específicas de estudos, com carga 

horária minínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, de 

acordo com a legislação em vigor; 

III. Curso de Pós-graduação Stricto Sensu (Mestrado); 

IV. Curso de Pós-graduação Stricto Sensu (Doutorado); 

V. Pós-doutorado ou Estágio Pós-Doutoral. 

Ressalta-se a importância da Resolução Nº 112-CS ao curso de 

Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação, uma vez que este 

curso é categorizado dentro do campo das Novas Tecnologias e, com 

isto, torna-se necessário a constante atualização profissional dos 

docentes e técnicos administrativos que compõem a estrutura institucional 

responsável pela execução do curso. 
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6 AVALIAÇÃO DO CURSO 

A avaliação institucional é uma ação pedagógica, com abordagem 

democrática, participativa, sistemática, processual e científica, tendo em 

vista o processo de autoconhecimento da Instituição, destacando seus 

pontos fortes e detectando suas dificuldades e problemas, oportunizando 

a tomada de decisão. 

Nesse processo, serão considerados o ambiente externo, partindo 

do contexto no setor educacional, as tendências, os riscos e as 

oportunidades para a Instituição e para o ambiente interno, incluindo a 

análise de todas as estruturas da oferta e da demanda. O resultado da 

avaliação no IFPB balizará a determinação dos rumos institucionais de 

médio prazo. 

6.1 COMISSÃO PRÓPRIA DA AVALIAÇÃO – CPA 

Parte integrante do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior – SINAES, instituída pela Lei Federal N
o 

10.861, Brasil (2004b), 

de 14 de abril de 2004, a Comissão Própria de Avaliação – CPA, 

regulamentada pela Resolução N
o 

241, IFPB (2015f), de 17 de dezembro 

de 2015, é responsável pela condução dos processos de avaliação 

internos da instituição, de sistematização e de prestação das informações 

solicitadas pelo INEP. 

A CPA tem como foco o processo de avaliação que abrange toda 

a realidade institucional, considerando-se as diferentes dimensões 

institucionais que constituem um todo orgânico expresso no Plano de 

Desenvolvimento Institucional (2015-2019) e no Projeto Pedagógico 

Institucional (PPI), com vistas à implantação   de uma cultura de avaliação 

num processo reflexivo, sistemático sobre a realidade institucional e uma 

análise contínua da ação educativa, buscando vê-la com clareza, 

profundidade e abrangência, tem-se por finalidade a instalação de um 

sistema de informação e divulgação de dados, ágil e preciso, com a 

participação dos diferentes segmentos da Instituição, garantindo a 

democratização das ações. 

A CPA é um órgão com atuação autônoma em relação aos 

conselhos e demais órgãos colegiados existentes na instituição de 

educação superior e tem por princípio e finalidade contribuir para a 

melhoria contínua da instituição em todos os seus aspectos. 

Os procedimentos e processos utilizados na avaliação 
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institucional privilegiam as abordagens qualitativas e quantitativas, 

contribuindo com a análise e divulgação dos resultados e buscando um 

sistema integrado de informações acadêmicas e administrativas, estando 

dispostos na Resolução N
o 

241. 

6.2 FORMAS DE AVALIAÇÃO DO CURSO 

A Avaliação do Projeto Pedagógico do Curso é organizada de 

acordo com os princípios estabelecidos e as categorias indicadas no 

documento “Instrumento de avaliação de cursos de graduação presencial 

e a distância - DAES/INEP/SINAES”. 

De acordo com esse contexto propõem-se três categorias de 

análise que subsidiarão a avaliação do projeto do curso: 

I. A organização didático-pedagógica proposta e implementada 

pela Instituição bem como os resultados e efeitos produzidos 

junto aos alunos; 

II. O perfil do corpo docente, corpo discente e corpo técnico, e a 

gestão acadêmica e administrativa praticada pela Instituição, 

tendo em vista os princípios definidos no Plano de 

Desenvolvimento Institucional (2015 - 2019) e o Projeto 

Pedagógico Institucional (PPI); 

III. As instalações físicas que comportam as ações pedagógicas 

previstas nos Projetos de Curso e sua coerência com 

propostas elencadas no PDI (2015-2019) e PPI. 

Essa avaliação deverá ser realizada semestralmente como forma 

de realimentação do currículo com vistas a seu aperfeiçoamento. 

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) 

é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação (MEC), sua 

missão é promover estudos, pesquisas e avaliações sobre o Sistema 

Educacional Brasileiro. O objetivo é subsidiar a formulação e 

implementação de políticas públicas para a área educacional a partir de 

parâmetros de qualidade e equidade, bem como produzir informações 

claras e confiáveis aos gestores, pesquisadores, educadores e público em 

geral. 

A avaliação do INEP é a mais importante no âmbito nacional e o 

reconhecimento do curso junto ao Ministério da Educação (MEC) 

depende desta avaliação. Os instrumentos que subsidiam a produção de 

indicadores de qualidade e os processos de avaliação de cursos 

desenvolvidos pelo INEP são o Exame Nacional de Desempenho de 

Estudantes (ENADE) e as avaliações in loco realizadas pelas comissões 
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de especialistas. 

No âmbito do SINAES e da regulação dos cursos de graduação 

no País, prevê-se que os cursos sejam avaliados periodicamente. Assim, 

os cursos de educação superior passam por três tipos de avaliação: 

● para autorização: Essa avaliação é feita quando uma 

instituição pede autorização ao MEC para abrir um curso. Ela é 

feita por dois avaliadores, sorteados entre os cadastrados no 

Banco Nacional de Avaliadores (BASis).   Os avaliadores 

seguem parâmetros de um documento próprio que orienta as 

visitas, os instrumentos para avaliação in loco. São avaliadas 

as três dimensões do curso quanto à adequação ao projeto 

proposto: a organização didática- pedagógica; o corpo docente 

e técnico-administrativo e as instalações físicas. 

● para reconhecimento: Quando a primeira turma do curso 

novo entra na segunda metade do curso, a instituição deve 

solicitar seu reconhecimento. É feita, então, uma segunda 

avaliação para verificar se foi cumprido o projeto apresentado 

para autorização. Essa avaliação também é feita segundo 

instrumento próprio, por comissão de dois avaliadores do 

BASis, por dois dias. São avaliados a organização didático-

pedagógica, o corpo docente, discente, técnico-administrativo 

e as instalações físicas. 

● para renovação de reconhecimento: Essa avaliação é feita 

de acordo com o Ciclo do SINAES, ou seja, a cada três anos. 

É calculado o Conceito Preliminar do Curso (CPC) e aqueles 

cursos que tiverem conceito preliminar 1 ou 2 serão avaliados 

in loco por dois avaliadores ao longo de dois dias. Os cursos 

que não fazem ENADE, obrigatoriamente terão visita in loco 

para este ato autorizado. 

6.3 METODOLOGIA, DIMENSÕES E INSTRUMENTOS A SEREM 
UTILIZADOS NO PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO 

As diretrizes para implantação da Autoavaliação Institucional no 

âmbito do IFPB foram elaboradas visando aos seguintes objetivos: 

• promover o desenvolvimento de uma cultura de avaliação no 

IFPB; 

• implantar um processo contínuo de avaliação institucional; 

• planejar e redirecionar as ações da Instituição a partir da 

avaliação institucional; 
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• garantir a qualidade no desenvolvimento do ensino, pesquisa e 

extensão; 

• construir um planejamento institucional norteado pela gestão 

democrática e autônoma; 

• consolidar o compromisso social da Instituição; 

• consolidar o compromisso científico-cultural do IFPB; 

• manter os bancos de dados da Instituição abrangendo 

informações relativas à avaliação das atividades de ensino, 

pesquisa e extensão; 

• apoiar a integração dos sistemas de informação de cada curso 

e/ ou setor; 

• criar mecanismos para a divulgação dos resultados obtidos nas 

avaliações; 

• utilizar as tecnologias e recursos institucionais para o 

desenvolvimento das atividades. 

O projeto de avaliação interna do IFPB considera as dimensões 

da Lei Federal N
o 

10.861, de 14 de abril de 2004, que institui o Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES: 

I. a missão e o plano de desenvolvimento institucional; 

II. a política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a 

extensão e as respectivas formas de operacionalização, 

incluídos os procedimentos para estímulo à produção 

acadêmica, as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais 

modalidades; 

III. a responsabilidade social da Instituição, considerada 

especialmente no que se refere à sua contribuição em relação à 

inclusão social, ao desenvolvimento econômico e social, à 

defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção 

artística e do patrimônio cultural; 

IV. a comunicação com a sociedade; 

V. as políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do 

corpo técnico administrativo, seu aperfeiçoamento, 

desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho; 

VI. a organização e gestão da Instituição, especialmente o 

funcionamento e representatividade dos colegiados, sua 

independência e autonomia na relação com a mantenedora, e a 

participação dos segmentos da comunidade universitária nos 

processos decisórios; 
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VII. a infraestrutura física, especialmente a de ensino e de 

pesquisa, biblioteca, recursos de informação e comunicação; 

VIII. o planejamento e avaliação dos processos, dos resultados e 

da eficácia da autoavaliação institucional; 

IX. as políticas de atendimento aos estudantes; 

X. a sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social 

da continuidade dos compromissos na oferta da educação 

superior. 

6.4 AVALIAÇÃO EXTERNA 

A avaliação externa é executada por mecanismos de 

responsabilidade do INEP e de outros órgãos externos ao IFPB, como 

previstos na Lei N
o 

10.861, de 14 de abril de 2004. São mecanismos de 

avaliação externa: 

• Avaliação das Instituições de Ensino Superior – AVALIES, de 

responsabilidade do INEP e realizado quando do processo de 

recredenciamento da Instituição como IES; 

• Avaliação dos Cursos de Graduação – ACG, de 

responsabilidade do INEP e realizado no processo de 

reconhecimento ou renovação de reconhecimento dos diversos 

cursos de graduação da Instituição; 

• Avaliação de Desempenho dos Estudantes – ENADE, conforme 

o Art. 5
o 

da Lei n.
o 

10.861; 

• Avaliações da CAPES para credenciamento ou renovação de 

credenciamento de cursos de pós-graduação mantidos pelo 

IFPB; 

• Cadastro Nacional de Docentes; 

• Censo da Educação Superior; 

• Exame Nacional do Ensino Médio; 

• Demais sistemas de acompanhamento e supervisão da 

educação. 

6.5 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

O processo de autoavaliação será coordenado pela CPA, que é 

um órgão de Assessoramento da Reitoria, contando com subcomissões 

em cada Campus do Instituto. A CPA tem a função de planejar, organizar, 

refletir e cuidar do interesse de toda a comunidade pelo processo; com a 

participação e envolvimento de toda a comunidade acadêmica; com o 

apoio dos gestores do IFPB e com a disponibilização de informações e 
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dados confiáveis. 

A avaliação institucional proposta adotará uma metodologia 

participativa, buscando trazer, para o âmbito das discussões, as opiniões 

de toda a comunidade acadêmica, de forma aberta e cooperativa, e se 

dará globalmente a cada dois anos. 

Para tal, a Comissão Própria de Avaliação, órgão responsável 

pela coordenação da avaliação, será composta por representantes da 

comunidade externa, do corpo técnico-administrativo, por alunos e 

professores e ainda, por representantes das seções sindicais dos 

docentes e técnicos- administrativos. 

As técnicas utilizadas poderão ser seminários, painéis de 

discussão, reuniões técnicas e sessões de trabalho, dentre outras. Para 

problemas complexos poderão ser adotados métodos que preservem a 

identidade dos participantes. 

A avaliação abrirá espaço para sugestões e avaliações 

espontâneas em todos os instrumentos de avaliação interna. 

As seguintes etapas foram identificadas para o processo de 

implantação da Autoavaliação Institucional no IFPB: 

• instalação da CPA e formação de equipe operacional em cada 

Campus; 

• aprovação do novo regulamento da CPA; 

• definição de atribuições da equipe operacional; 

• continuação das atividades de sensibilização (encontros, 

seminários, dentre outos.); 

• definição de comissões setoriais (escolha de responsáveis); 

• aprovação do roteiro do projeto de avaliação; 

• aprovação do projeto final de avaliação; 

• construção dos instrumentos de avaliação a serem utilizados; 

• treinamento da equipe operacional e das comissões setoriais; 

execução; 

• acompanhamento; 

• coleta das informações; 

• elaboração dos relatórios parciais; 

• relatório final; 

• novo ciclo. 

6.6 FORMAS DE PARTICIPAÇÃO DE COMUNIDADE ACADÊMICA, 
TÉCNICA E ADMINISTRATIVA, INCLUINDO A ATUAÇÃO DA CPA, 
EM CONFORMIDADE COM O SINAES 
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A implantação do processo de Autoavaliação Institucional no 

âmbito do IFPB é um marco que estabelece uma nova fronteira da 

Instituição. 

Entendendo como a busca de melhoria nos processos 

educacionais desenvolvidos pela Instituição, e o consequente reflexo na 

sociedade, a avaliação se coloca como um instrumento auxiliar da 

administração escolar, visando contribuir com elementos essenciais na 

tomada de decisão. Neste sentido, é imperativo a participação da 

comunidade interna e externa, no sentido de contribuir com o 

engrandecimento institucional e a consolidação do IFPB como Instituição 

de Ensino Superior. 

Para coleta das informações serão utilizados formulários de 

avaliação específicos para cada dimensão considerada, além da análise 

dos documentos relacionados como indicadores para dimensão. Os 

formulários serão disponibilizados por meio eletrônico para os professores 

e alunos, utilizando o sistema de controle acadêmico, gerando um banco 

de dados das informações. Os dados obtidos pela aplicação dos diversos 

formulários serão cruzados com as informações produzidas a partir dos 

documentos analisados, de forma a produzir uma melhor leitura do 

processo acadêmico da Instituição. 

A Autoavaliação Institucional é um processo contínuo, definido por 

ciclos periódicos, onde as dimensões serão avaliadas na sua amplitude e 

de forma deslocada no tempo, de forma a construir uma memória do 

desempenho institucional, oportunizando a melhoria das atividades 

acadêmicas. 

Como finalização de cada fase do processo de avaliação, a CPA 

deve promover um balanço crítico, através de seminários e reuniões com 

a comunidade, visando à análise das estratégias utilizadas, das 

dificuldades e dos avanços que apresentaram durante o processo, de 

forma a planejar ações futuras. 

6.7 FORMAS DE UTILIZAÇÃO DOS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES 

O processo de autoavaliação interna proporciona o 

autoconhecimento que, em si, já representa grande valor e oportunidade 

para a Instituição, e se caracteriza como um balizador da avaliação 

externa, de responsabilidade do INEP. 

A Avaliação Institucional proporciona análises e resultados 

durante praticamente todas as suas etapas, convergindo para o momento 

de consolidação dos resultados no relatório final, de responsabilidade da 
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CPA. Com a elaboração dos relatórios parciais e final da avaliação 

interna, será possível a elaboração de propostas de políticas institucionais 

e, ainda, redefinição da atuação ou da missão institucional. 

Dentre as ações que podem ser redefinidas a partir do resultado 

do processo de autoavaliação interna, podemos destacar: 

• redefinição da oferta de cursos e/ou vagas na Instituição; 

• alterações na proposta pedagógica dos diversos cursos; 

• política de capacitação de pessoal docente e técnico-

administrativo; 

• política de atendimento ao discente; 

• contratação de pessoal para atender deficiências identificadas; 

• orientações nas definições orçamentárias; 

• políticas de comunicação institucional interna e externa; 

• reorientação da atuação dos grupos de pesquisa; 

• redistribuição de pessoal e otimização de recursos humanos. 
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7 CERTIFICAÇÃO 

Os registros acadêmicos são de competência do Departamento 

de Cadastro Acadêmico, Certificação e Diplomação que possui como 

competências e atribuições: 

I. coordenar e supervisionar a instrução e processos da emissão 

de diplomas e certificados e seu registro e executá-los quando 

cabível; 

II. manter e atualizar registro dos projetos pedagógicos de curso 

vigentes e de suas alterações; 

III. supervisionar a organização e atualização dos cadastros 

escolares dos alunos do ensino técnico, da graduação e da 

pós-graduação operados pelos Campi do IFPB e articular-se 

com os setores de controle acadêmico setoriais visando a 

emissão de certificados e diplomas e o seu registro, quando 

cabível; 

IV. supervisionar a coleta e anotação dos resultados da 

verificação de rendimento escolar dos alunos realizada pelo 

setor de controle acadêmico de cada Campus; 

V. supervisionar a escrituração dos créditos escolares 

integralizados pelos alunos e o aproveitamento de estudos 

feitos anteriormente realizados pelo setor de controle 

acadêmico de cada Campus, após decisão dos órgãos 

competentes; 

VI. proceder a análise final da documentação escolar dos 

concluintes dos cursos de Educação Básica, de Educação 

Superior, de Educação Profissional, de Educação de Jovens e 

Adultos e de outras modalidades educacionais, à vista do 

projeto pedagógico de cada curso e da integralização das 

disciplinas e carga horária exigidas para sua conclusão; 

VII. expedir guias de transferências de alunos para outras 

instituições podendo delegar tal atividade aos setores de 

controle acadêmico de cada Campus; 

VIII. efetuar, em livro próprio, o registro de diplomas de conclusão 

de cursos e dos certificados, quando cabível; 

IX. fornecer informações periódicas aos órgãos competentes do 

Ministério da Educação sobre o movimento de registro de 

diplomas da Instituição, bem como às entidades de fiscalização 
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e controle profissional, desde que não seja atribuição do 

Pesquisador Institucional; 

X. apresentar ao Pró-Reitor o relatório anual das atividades 

desenvolvidas pelo seu setor; e 

XI. executar outras atividades delegadas pelo Pró-Reitor de 

Ensino. 

Os procedimentos para a colação de grau seguirão a Resolução 

N
o 

44/2017, a qual trata da Colação de Grau dos cursos de graduação do 

IFPB, definindo as condições de certificação, bem como do planejamento 

e realização da solenidade. 
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PLANOS DAS DISCIPLINAS 
 


