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Resposta Candidata Vania Medeiros (103)

Diretriz 1- Direitos Trabalhistas
Destaco o meu compromisso e responsabilidade de estar conectada aos
interesses de pautas das categorias dos trabalhadores da educação
profissional e tecnológica. Entendendo como necessária a manutenção dos
direitos trabalhistas e a conquista de novos direitos para a valorização do
trabalho na educação profissional. Portanto, sou a favor de todas as demandas
apontadas pelo SINTEFPB e assumo, enquanto candidata à Reitoria do IFPB,
o compromisso de lutar junto ao CONIF e o MEC pela regulamentação das
demandas em questão, com ações administrativas nos limites legais impostos
ao gestor público.
Diretriz 2 – Direitos Democráticos
A proposta da campanha “Democracia é Participação” propõe a sistematização
e organização de planos de ações para o quadriênio 2018/2022, que garantam,
não somente eleições, mas também o processo de participação comunitária
institucional que traduza mudanças na cultura do IFPB para a construção de
novos paradigmas sobre democracia. Entendemos que o voto não pode ser o
único ato democrático a se experimentar no cotidiano do IFPB. Acredito na
necessidade de se consolidar a convivência da pluralidade de concepções e
ideias com a promoção do respeito às minorias e a sua dignidade.
Diretriz 3 – Assédio
Coloco-me à disposição das lideranças sindicais do IFPB, bem como de outros
segmentos internos e externos, para a construção coletiva do seminário sobre
assédio moral, sexual e cognitivo. Nossa candidatura defende, ainda, a
institucionalização de outros meios de promoção do respeito à pessoa humana
e suas potencialidades, promovendo o bem estar social, acadêmico,
administrativo e cultural no âmbito do IFPB; bem como na sociedade em geral.
Queremos consolidar a ideia de criar um Programa Institucional de Combate ao
Assédio, com ações incorporadas do SintefPB. Temos o compromisso de
enfrentar todas as formas de assédio e bullying que, eventualmente, venham a
prejudicar a gestão da educação no IFPB.
Diretriz 4 – Transparência
O tema da transparência em nossa gestão será prioridade. Entendemos
“transparência” como um processo cotidiano do exercício de um conjunto de
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práticas e relações de interesse público. Desta forma, estaremos implantando
no gabinete as “agendas compartilhadas”, com a intenção de criar uma nova
cultura institucional que valorize o espaço institucional como uma oportunidade
de se vivenciar o respeito à privacidade dos servidores, sem ferir o interesse
público e o bem estar comum. Fazer gestão da educação é estar em constante
exercício da resolução de conflitos entre os assuntos públicos e privados.
Diretriz 5 – Questões Educacionais
Implantaremos, de imediato, audiências públicas para discussão sobre a
identidade do IFPB, tendo como parte intrínseca deste processo as discussões
sobre os problemas oriundos da reforma e seus impactos nos fazeres
educacionais dos Institutos Federais (forma integral), tendo como preocupação
essencial a implementação de ações que garantam a reserva de mercado para
os alunos egressos do IFPB, no caso específico da institucionalização de outra
rede de educação profissional no Estado da Paraíba. Para isto, lutaremos em
instâncias nacionais e locais, respaldando as lutas dos trabalhadores da
educação profissional na Paraíba, através da Rede Federal de EBTT.
Por último, reafirmamos o nosso compromisso de ser um agente político e
articulador em defesa de todas as pautas apresentadas. Destacando que, no
papel de Reitora do IFPB, estaremos no exercício profícuo da responsabilidade
de práticas vinculadas (sempre que a Lei determine a ação do gestor público),
e atos discricionários, ou ação de “dever discricionário”, através dos quais o
agente público é livre para tomar as decisões pertinentes em prol do bem
comum e dos interesses públicos da coletividade.

João Pessoa, 24 de abril de 2018.
Vania Medeiros, candidata à Reitoria do IFPB (103) para o Quadriênio
2018/2022.
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