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AMANDA: A PROFESSORA QUE ENCANTOU O BRASIL 

 
 
Professora Célia Regina lança em 
São Paulo seu livro Organização 
do Trabalho Pedagógico: 
múltiplos olhares. Veja detalhes 
do livro.p8. 

. 

 

2011 – Ano da 

Extensão na 

UFPB. Pag 2 

 
Na hora certa, no local certo, no tom 
certo, pela pessoa certa. Talvez esses 
tenham sido os ingredientes que 
proporcionaram a jovem Amanda 
Gurgel de Freitas, professora de 26 
anos, a sair do anonimato, chamar a 
atenção do país para os problemas da 
educação no Brasil. YouTube já registra 

um total de 1.734.312 exibições do vídeo. 
p.12 

MUKIFU está sendo 
reformado, pois não 
resistiu às chuvas. 
Trata-se do laboratório 
do Curso de Ecologia. 
p4 

 

MEC AVALIA CURSOS 
DE SISTEMA DE 
INFORMAÇÃO e 

SECRETARIADO. p4  
Campanha: lixo na lixeira 

GEPeeeS realiza 
atividades educativas 
eventos-agenda-contatos. P.5 

2º ENEH - Encontro dos 
Estudantes de Hotelaria 

 

Tudo pronto para a realização do 

2º Encontro dos Estudantes do 

Curso de Hotelaria. O evento 

será na IV CAMPUS- Unidade 

Mamanguape - CCAE-UFPB. O 

evento ocorrerá dia 08 de 

junho/2011, tendo como tema 

central “Profissionalização em 

hoteleira: a importância do 

Curso de Hotelaria no cenário 

regional atual”.p.9 

COMIDA CHINESA EM 

MAMANGUAPE? S i m. 
 

. 

 
 

Palestras em Agroecologia 

acontecem em Areia. 
Articulado pelo Movimento 
Agroecológico (MAE) dos estudantes 
do Centro de Ciências Agrárias 
(CCA),o Ciclo de Palestras tem 
reunido bom número de interessados 
e praticantes na Agroecologia. O 
evento termina dia 31 de maio/2011. 
Veja pag.7 

Cantinas ainda 
estão fechadas 

Um fato que está inquietando as 
comunidades universitárias de Rio 
Tinto e Mamanguape: prédios 
construídos para abrigar 
CANTINAS ainda continuam 
fechadas.p.9 

. 

 

 
 

 

Turma 2 do 
Curso de 
Pedagogia  
e GEPeeeS 
ORGANIZAM 
4ªExposição 
dos 
expoentes 
escolares e 
dos 
Mov.sociais. 

 
 

Lista dos aprovados no PROBEX – PRAC – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – IV CAMPUS – CCAE-UFPB.p.11 
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2011 – Ano da Extensão na UFPB 
 

                   A realidade brasileira está passando por mudanças com uma modernização acelerada e 

melhorias significativas nos indicadores de sustentabilidade econômica do país. Também ocorrem 

avanços democráticos e cresce a participação política de setores sociais antes excluídos dos processos 

decisórios. Contudo, mantêm-se situações de exclusão e extrema miséria de certas camadas da 

população. 

                  Nesse contexto, as universidades têm um papel relevante com a produção de conhecimento 

e ações significativas para a transformação da sociedade, e especificamente a extensão passa a 

receber mais atenção diante do seu potencial de colaboração com as políticas públicas nas mais 

diversas áreas, entre outras, da capacitação continuada para a educação básica, saúde preventiva, 

geração de renda, popularização da ciência, tecnologias sociais, economia da cultura. Destaca-se ainda 

a histórica relação construída com movimentos sociais e grupos vulneráveis, bem como a prioridade 

para atuação nas comunidades de baixa renda. 

                 Como marco na política institucional da UFPB, 2011 é o Ano da Extensão, e este fórum se 

constitui no início das atividades. Com a temática Extensão Universitária para o Desenvolvimento 

Regional: Desafios e Propostas, o fórum se constituirá em momento de reflexão embasada na 

indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão.  

                Partindo da atual situação da universidade e do estado, pretende-se construir uma visão 

estratégica dos desafios e propostas diretamente ligada ao compromisso social da universidade para a 

redução das desigualdades sociais, melhoria da qualidade de vida da população e o protagonismo de 

grupos socialmente excluídos nas áreas de comunicação, cultura, direitos humanos, educação, meio 

ambiente, saúde, tecnologia e trabalho. 

2011 – Ano da Extensão na UFPB 

Fórum Permanente de Extensão Universitária 

Extensão Universitária e Desenvolvimento Regional: desafios e propostas 

e 30 de março a 1º de abril de 2011 

Na sala de aula 

 
 

No banheiro 

 
No corredor 

 
Na praça 

 
No lanchonete 

 
Na biblioteca 

 
CAMPANHA 

LIXO  

NA 

LIXEIRA 

 

. 
 
Expediente CHEganDo 
Responsável: Prof. Dr. Paulo Palhano – Mamanguape-Pb 

Contatos: ppalhano1@gmail.com 

* Participe. Envie sugestões e notícias. 

* Entre na lista do CHEganDo. 
* Envie para outros e-mail´s.Editado em Maio - 2011. 

mailto:ppalhano1@gmail.com
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"EDUCAÇÃO, CULTURAS E DIVERSIDADES" 

 

 
Evento histórico 
Acontecerá em Manaus no período de  
23 a 26 de agosto de 2011, o  EPENN 
– Encontro de Pesquisa Educacional 
do Norte e Nordeste em sua 
vigésima edição é o encontro regional 
de pesquisa em educação mais antigo 
do Brasil.  
 
Apresentar trabalho. Para aqueles 
que desejam apresentar trabalho o 
prazo encontra-se estendido até 31 de 
maio de 2011. 
 
Realiza-se desde os anos 70, 
congregando pesquisadores da área 
educacional e afins com o objetivo de 
socializar a produção teórica prática no 
campo educacional e fortalecer os 
programas de pós-graduação em 
educação do Norte e Nordeste. 
 
Evento é bianual 
O EPENN é um encontro bianual, 
vinculado à ANPED – Associação 
Nacional de Pós-Graduação e 
Pesquisa em Educação, promovido 
pelo Fórum de Programas de Pós-
Graduação em Educação do Norte e 
Nordeste e organizado pelo Programa 
da cidade que o sedia. 

 
.                    Lixo na lixeira                 . 

. 

 

 
 

 
Evento em Manaus 
Desde o encontro realizado em 
Salvador-BA, o encontro passou a 
reunir pesquisadores do Norte e do 
Nordeste do país, ampliando assim 
sua área de abrangência, antes 
restrita ao nordeste brasileiro.  
 
A vinda do XX EPENN para Manaus 
reflete o atual período de avanços, 
quantitativos e qualitativos, da 
pesquisa educacional e das ações 
pós-graduadas que aqui se 
desenvolvem.  
 
Amazonas. Em 1986 a Universidade 
Federal do Amazonas teve seu projeto 
de Mestrado Acadêmico em educação 
recomendado pela CAPES e, em 2009 
ocorreu o mesmo com o Doutorado 
em Educação. 
 
Objetivos do EPENN. Dentre os 
objetivos do EPENN está o 
fortalecimento dos programas de pós-
graduação em educação e da 
pesquisa e da produção intelectual 
voltada para a área educacional e a 
sua realização reflete o compromisso 
dos profissionais da área em 
aprofundar seu conhecimento sobre a 
educação que se realiza nas regiões 
Norte e Nordeste, principalmente.  
 
Temática central  
A realização da vigésima edição no 
Estado do Amazonas é uma 
oportunidade para as academias 
discutirem e refletirem sobre questões 
atuais relacionadas ao 
desenvolvimento social da região, 
sobre as quais os pesquisadores da 
área educacional são chamados a se 
debruçar.  
Por isso sua temática central foi 
definida como “EDUCAÇÃO, 
CULTURAS E DIVERSIDADE”. 
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JUNTO E MISTURADO 
 

CCAE concluiu a rodada de reuniões estratégicas 
com departamentos e coordenações das unidades 
do Litoral Norte IV-UFPB. Agora, dedica-se à 
produção de relatório a ser apresentado ao Reitor. 
Seria excelente, se esse relatório fosse entregue, 
em uma assembléia da comunidade, aqui, no 
Litoral Norte IV. Em todo caso, merece aplausos 
de todos pela gestão democrática em exercício. 
 
MEC AVALIOU recentemente dois cursos: 
SISTEMA DE INFORMAÇÃO e SECRETARIADO. 
Ambos receberam nota 04. Seus chefes enviaram 
mensagens aos seus Professores, Estudantes, 
Servidores manifestando alegria e agradecendo 
ao empenharam pelo reconhecimento. O próximo 
da lista de avaliação do MEC será ECOLOGIA... 
 
NAC mostra a história da cultura gráfica da 
Paraíba. A visitação a “Pedras litográficas” poderá 
ser feita até dia 15 de julho, de segunda a sexta-
feira, das 8h às 19h, em sua sede na Rua das 
Trincheiras, bairro de Jaguaribe - João Pessoa. 
 
MONITORIA foi tema de debate no último dia18 
de maio, em seminário realizado no setor de aulas 
de Rio Tinto, visando à divulgação do Edital de 
MONITORIA, contemplando os períodos 2011.2 a 
2012.2, tendo como palestrante o Profº Maurício 
Moura, vinculado à Pró-Reitoria de Graduação. 
 
CARTEIRAS DE ESTUDANTES estão sendo 
encaminhadas pelo DCE. Uma prova dessa 
afirmação foi as ações realizadas nos dias 24, 25 
e 26 de maio/2011,quando o DCE atendeu aos 
estudantes dos cursos do horário noturno da 
Unidade Mamanguape.www.carteiradceufpb.com. 

PORTAIS. Está concluído o 1º Portal de uma das 
entradas da Unidade Mananguape-UFPB. A 
construtora já iniciou as obras do 2º Portal. 
Apreciemos, pois ficou bonita a entrada. 
 
ARAIÁ UNIVERSITÁRIO será realizado em Rio 
Tinto, dia 17 de junho, com início as 19h, obje 
tivandov proporciona momento de lazer. Vamos lá 
gente participar dos festejos juninos. 

 
PROFESSORA Rossana Pinheiro é a mais nova 
integrante do Departamento de Educação. Com 
a agilidade que lhe é peculiar, a Profª Drª. 
Rossana já começou a lecionar nos cursos de 
Pedagogia, Ciência da Computação e 
Matemática. Seja bem-vinda, professora!!!. 
 
AS MUDINHAS que haviam sido colocadas no 
estacionamento começaram a ser plantadas na 
Unidade de Mamanguape. O CHEganDo nº 9 
publicou, que tais “mudinhas” completaram seu 
1º aniversário sem que fossem plantadas. Nos 
últimos dias várias delas foram plantadas. 
Desejamos vida longa às plantas. CHEganDo  
agradece esse ato de caridade ecológica. 
. 
DAS PLANTAS. Parece não haver um plano de 
arborização para a Unidade de Mamanguape, 
visto que diversas espécies estão sendo 
introduzidas no espaço – do que restou – do 
grande calçadão localizado entre a biblioteca, 
salas de aula e setores administrativos. 
Registra-se que a grama plantada, próximo ao 
setor de aula, com as chuvas das últimas 
semanas, deu “uma vida especial ao ambiente”. 
 

PROBEX AVISA. Os coordenadores dos 
Projetos aprovados na recente Edição Probex 
tem até o dia 20 de junho/2011 para inserir no 
sistema os membros bolsistas e voluntários.  
 
MUKIFU. Em meio às chuvas, o MUKIFU, como 
é chamado o laboratório de Ecologia, não 
resistiu. Às pressas, os equipamentos foram 
transferidos para uma nova sala, ampla, 
arejada, ideal para um laboratório. Eis que surge 
um dilema: voltar para o MUKIFU reformado. 
CHEganDo pergunta: há condições? 
 
ILUMINAÇÃO beleza. Após a colocação de 
refletores em pontos estratégicos, a Unidade 
Mamanguape ficou um show a noite. Valeu !!! 

PREVISÃO DO CURSINHO. Para a edição 

2011, o Cursinho Pré-Universitário Litoral 

Norte-CCAE-UFPB pretende atender 1200  
alunos, em 28 turmas nos 11 municípios 

do Vale do Mamanguape e em Araçagi-PB. 

http://www.carteiradceufpb.com/
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 GEPeeeS realiza 
atividades educativas 

eventos-agenda-contatos 

. 

  
 

 

Com os Secretários de Educação 
 
Secretários de educação do Litoral Norte participaram 
no início deste mês de reunião coordenada pelo Prof. 
Lusival Barcellos. A reunião compartilhou uma extensa 
pauta: 

 Cursinho Pré-Vestibular. Foi feita uma avaliação 

considerada como bastante positiva. Secretários de 

Educação aplaudiram essa ação educativa. A 

previsão para 2011.1 é atender 1.200 alunos, 28 

turmas, em 11 municípios do vale do 

Mamanguape e no município de Araçagi – PB; 

 Em seguida o Prof. Mateus apresentou o Projeto 

doCentro de Pesquisa e Documentação em Histórias 

do Vale do Mamanguape. Seguido pelo Prof. Paulo 

Palhano que apresentou Projeto Expoentes da 

Educação e dos Movimentos Sociais do Vale do 

Mamanguape. O Prof. Lusival Barcellos apresentou o 

Projeto Novas Tecnologias educacionais nas escolas 

públicas do Vale do Mamanguape. Todos aprovados 

no Edital Probex 2011. “A apresentação desses 

projetos fazem parte da articulação entre 

universidade e municípios‟, disse Prof. Barcellos; e 

 Um terceiro momento do evento, foi quando a 

Professora Rosaline Bezerra de Oliveira – coor_ 

denadora do ensino nas escolas rurais Mamanguape 

apresentou e solicitou apoio aos Secretários de 

Educação para a realização do1º Seminário de  

Práticas de Práticas de 
Educação do Campo, a 
ser realizado em 
Mamanguape – PB, 
sendo organizado 
conjuntamente com o 
GEPeeeS – UFPB. 

 

O evento tem com objetivo „promover a formação 
continuada, gerar espaços de diálogo, construir de 
saberes para e com docentes vinculados à educação do 
campo‟. O evento reunirá estudantes, pesquisadores e 
professores do Litoral Norte interessados na temática. 
Após exposição, os Secretários de Educação 
manifestaram total apoio. 

 Dias de estudos 
 

O GEPeeeS tem desde 2010 dias de estudos 

regulares sobre temas pertinentes a cada linha. Destes 
momentos participam Professores da UFPB, 
estudantes universitários e professores da Rede de 
Educação do Litoral Norte. Veja as próximos temas:  
 
Dia 1º de junho: Linha Práticas educativas e Etnias. 
Tema – O papel da Etnogeografia na sociedade 
brasileira que terá com articuladora a professora Dra. 
Maria da Penha F. Caetano Gill. Início as 9 h – 
Mamanguape/UFPB.  
 
Dia 2º de junho: Linha Educação, Movimento Social e 
Economia Solidária. Tema – Movimentos sociais no 
Nordeste: a pedagogia das Ligas Camponesas e terá 
como articulador pedagogo Ivanildo Costa da Silva. 
Início às 8h30min – Mamanguape/UFPB 
 

O estudo envolvendo as ligas 
camponesas partirá da 
exibição do filme CABRA 
MARCADO PARA MORRER 
(Brasil, 1984) que tem a 
direção de Eduardo Coutinho e 
no elenco a Elisabeth Teixeira 
(ex-esposa do líder João 
Pedro) e família, João Virgínio 
da Silva e os habitantes de 
Galiléia – Pe. A narração é de 
Ferreira Gullar, como 
participação de Tite Lemos e 
Eduardo Coutinho e projeto 
com 120 min. 

 
Encontrão do GEPeeeS 

. 
são mensais e definem 
ações de estudo e pesquisa. 

Estudos são quinzenais. 

 
Pe. Glaubo fez reflexões 
sobre mov.sociais no Nordeste. 
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Estamos enviando o CHEganDo nº 10.  
 
De forma comprometida com a 'Educação com liberdade', 

o CHEganDo, em sua trajetória tem cumprido o papel 

de recolher, repassar e recriar informações,  
gerando conexões num ambiente virtual 
produzindo uma rede informacional 
sobre a educação no Vale Mamanguape, na UFPB. 
  

Você pode dinamizar ainda mais o CHEganDo. 

Basta enviar novas informações sobre o seu curso, sua 
área de trabalho. 
 

Lembre-se, o CHEganDo não é um livro, mas tem o 

espaço para você fazer aquela divulgação necessária para 
centenas de pessoas.  
 
Colabore enviando sugestões e notícias, escrevendo 

sua crítica,repassando com força o CHEganDo para 

suas listas. 

Afinal, como diz Manuel Castells, estamos 
vivendo [n]uma „Era Informacional‟, onde cada membro é 
um ponto estratégico da comunicação. Participe! 

CHARGE 

DO MÊS. 

 

  

 
Palestras em 

Agroecologia 

acontecem em Areia. 
Movimento Agroecológico 
(MAE) dos estudantes do 
Centro de Ciências 
Agrárias (CCA) da 
Universidade Federal 
daParaíba (UFPB) realiza 
nos dias 10, 17, 23 e 31 
de maio, no Salão Nobre   

. 

 
 

do Campus II, em Areia, 
o Quarto Ciclo de 
Palestras emAgroecologia 

O evento que tem como 
tema “Agricultura Familiar: 
produzindo e 
reproduzindo alimentos de 
riqueza”, vai contar com 
palestras sobre extensão 
rural, agroecologia, 
agricultura familiar, entre 
outros. 
Dia 31/5 - . o tema 
“Construindo Sistemas 
Agroecológicos” por 
Jacob Souto, da 
Universidade Federal da 

Paraíba-UFCG,fundador  
do Movimento 
Agroecológico (MAE), 
apresenta a partir das 19h, 
no “Salão Nobre” o tema 
“Construindo Sistemas 
Agroecológicos”. 
Para esse dia está previsto 
a realização de um bingo 
com o sorteio de um pen 
drive no 1º prêmio e uma 
calculadora CIE no 
2º. Chegando parabeniza 
essa importante a ação dos 
estudantes. Informações 
via  
www.maepb.wordpress.com. 

Fonte: Agencia de notícias da 
UFPB, Marcos Figueiredo. 
Publicado em 05/09/2010. 

  
 

. 

Biblioteca 
Digital da 
UFPB publica 
mais de mil 
teses e 
dissertações 

. 

 
 

Disseminar, de forma 
integrada, dados 
pertinentes a teses e 
dissertações, tornando 
possível o acesso ao 
documento completo.  
Este é o principal objetivo 
da Biblioteca Digital de 
Teses e Dissertações 
(BDTD), do Instituto 
Brasileiro de Informação 
em Ciência e Tecnologia 
(IBICT), que conta com o 
apoio da Financiadora de 
Estudos e Projetos 
(Finep). A Universidade 
Federal da Paraíba 
(UFPB) está integrada ao 
projeto BDTD desde 
2006. Neste período, a  

 

BDTD/UFPB já publicou 
mais de mil trabalhos. A 
BDTD atende a 
pesquisadores, professores, 
estudantes (graduação e 
pós-graduação) de diversas 
áreas do conhecimento 
humano, vinculados ou não 
à UFPB. Para participar o 
autor deverá ter realizado a 
defesa do seu trabalho. 
Precisa também preencher 
e assinar o termo de 
autorização que está 
disponível no site da 
Biblioteca Central UFPB 
(http://www.biblioteca.ufpb.br). 
Informações pelo telefone 
(83)3216.7588 ou pelo 
email: bdtd@biblioteca.ufpb.br.  

 
 

Até Eu vou enviar 

uma notícia para o 

CHEganDo ! 
 

http://www.maepb.wordpress.com/
http://www.biblioteca.ufpb.br/
mailto:bdtd@biblioteca.ufpb.br
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E 

EDUCAÇÃO – CCAE 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

 

 
PROJETO DE MONITORIA - PLANTÃO 

METODOLÓGICO 

 
PALESTRA 

COMO FAZER UMA 

MONOGRAFIA? 
 

PALESTRANTE 

Bernardina Maria Juvenal Freire de Oliveira 

LOCAL: Centro Cultural Fênix 

DATA: 31de maio de 2011 

HORA: 19:30 h. 

 

 
 

Lançamento de Livro 
A Professora Drª 
Célia Regina 
(DED-UFPB) 
estará lançando o 
1º livro – de uma 
série de três- dia 
10/06/2011, as 
19 h, UNINOVE, 
Campus Barra 
Funda_Memorial  
São Paulo. 
Brevemente será 
em Mamanguape  

O livro Organização do Trabalho Pedagógico: múltiplos olhares 

constitui uma incitação ás discussões sobre ensino e 
aprendizagem, principalmente quando o foco é na sua 
concretização efetiva e comprometida com a realidade 
social.  

A obra foi organizada pelas professoras doutoras Célia 

Regina Teixeira e Rosileny Alves dos Santos Schwantes e 
apresenta contribuições considerando a abrangência de 
suas discussões e incluindo a perspectiva curricular, 
avaliativa, formação de professores, inclusão, 
coordenação pedagógica e gestão educacional, 
enfatizando a obrigação de se considerar os contextos e 
os processos para se alcançar resultados satisfatórios. 

O nome do livro nasceu do conceito Organização do 

Trabalho Pedagógico, uma vez que,  envolve tanto o que 
ocorre no âmbito do gerenciamento de sistemas, como 
também, o que ocorre no interior da sala de aula, com as 
práticas, as idéias e as ações do cotidiano dos alunos e 
professores. 

As questões reflexivas descritas nos capítulos do livro 

pretendem auxiliar, por meio da ação reflexão ação, 
procedimentos mais adequados para a instituição. A 
começar pela preocupação com a qualidade do que se vai 
ensinar, e de como ensinar, perpassando pelas práticas 
pedagógicas, tanto do professor da educação básica, 
como de formadores de professores. 

 

 (espaço é para divulgar seu empreendimento) 
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Cantinas ainda estão 
fechadas... 

Um fato que está inquietando as comunidades 
universitárias de Rio Tinto e Mamanguape: 
prédios construídos para abrigar CANTINAS ainda 
continuam fechados. 
 
Charme todo especial 
 
As cantinas estão estrategicamente localizadas, 
próxima ao setor de aula, biblioteca, salas 
ambientes e administração. Os prédios 
apresentam um charme todo especial, uma vez 
que são ladeados por alpendres, com arquitetura 
moderna e de fácil acesso.  
  
Cada prédio contém espaços para o 
funcionamento de duas cantinas, sendo dotadas 
de balcão, pia, prateleiras e outros, sendo 
considerados como ambientes funcionais. 
  
Poucos falam sobre o assunto 
 
Para agravar a questão, percebe-se que o medo 
toma conta dos empreendimentos populares que 
estão situados no entorno da unidade de 
Mamanguape. Poucos querem falar sobre esse 
assunto, pois estão apreensivos. Alguns desses 
pequenos empreendedores souberam que a 
passagem lateral será fechada, impedindo o 
acesso às lanchonetes conseqüentemente, 
prejudicando àqueles que se sustentam dessa 
economia. 
  

. 

 
Cantinas  em  Rio Tinto 

 

. 

 
Cantinas em Mamanguape 
 

 

 
Alimentação e conversas informais 
 
Esses empreendimentos, situados na lateral da 
unidade de Mamanguape, podem ser 
caracterizados como pequenos negócios 
familiares de natureza informal. Neles os 
consumidores encontram uma alimentação 
rápida – „lanches‟, „almoços‟, „ceias‟, „bebidas‟ e 
„serviços gráficos‟. Um detalhe, os 
freqüentadores chamam os garçãos pelo nome, 
e vice- versa, o que demonstra ser um ambiente 
amistoso e familiar, sendo ponto de encontro 
para conversas informais. Tem gente que tem 
até uma caderneta para anotar o consumo e 
efetuar o pagamento posteriormente. 
  
Medo e apreensão 
 
Mas, esse medo e apreensão não estão restritos 
apenas a possibilidade do portão ser fechado. A 
questão latente é: “quem irá ocupar os espaços 
das cantinas?” 
 
Sugestões   
 
CHEganDo lança uma simples sugestão a 
direção do CCAE-UFPB: promover uma reunião 
com os empreendedores visando a dirimir as 
dúvidas, do tipo: a) Quando as cantinas serão 
abertas ao público? b) Quais são as exigências 
para que esses espaços venham a funcionar 
como cantinas? c) Qual será a modalidade do 
edital? Quais documentos serão exigidos? 
  
O CHEganDo abre espaço para que a 
administração do CCAE faça seu 
pronunciamento sobre o caso. À primeira vista, 
parece ser simples, mas o que está em 
jogo são os diversos empreendimentos 
populares que estão se firmando, graças aos 
serviços prestados à comunidade universitária. 

          
 

 

. 
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PROJETOS RECEBEM OS APLAUSOS DA SEC.EDUCAÇÃO  E 
GESTORES ESCOLARES DE MAMANGUAPE 

Regularmente a Secretaria de Educação de Mamanguape realiza reunião com 

gestores escolares e educadores visando dar refletir e agilizar ações educativas 

visando elevar a educação via as ações da rede escolar. DIA 27 de abril/2011 

professores do Departamento de Educação – CCAE-GEPeeeS-UFPB 

apresentaram projetos que estão em andamento buscando fortalecer os 

processos de educação. Alguns momentos desse importante evento no Fênix. 

O CEPEDUC é o Centro 
de Pesquisa e 
Documentação do Vale 
do Mamanguape 
instalado na Casa do 
Imperador.  A UFPB 
através de Projetos 
Prolicen, Probex 
viaDED-CCAE-GEPeees 
juntamente com a Casa 
do Imperador e 
Prefeitura Municipal de 
Mamanguape estão 
atuando na preservação 
da memória da educação 

O CEPEDUC visa: 
1*Organizar um centro 
de documentação sobre 
a história da educação 
no Vale do 
Mamanguape, que 
funcione como 
memorial de interação 
com as escolas e 
comunidade. 
2*Manter um espaço 
que abrigue as 
memórias de 
professores, escolas e 
práticas educativas pela 
exposição de objetos, 
documentos e imagens. 

 3*Divulgar a história da 
educação da Paraíba, 
particularmente no Litoral 
Norte, incluindo as práticas 
educativas nas casas de 
engenho, usinas, aldeias 
indígenas, comunidade 
quilombolas e assentamentos. 
Curador do Memorial Casa do 
Imperador:Prof.LucioC.Athayde  
Situado: Casa do Imperador – 
Mamanguape. 
Atendimento: 2ª a 6ª feira 
Acesso via internet: 
https://sites.google.com/site/memorialeducacao/ 

 

   
Prof. Dr. José Mateus 
doNascimento 
apresentou o Projeto 
Guardiões da Memória 
(Probex) 
 

Profª Francimara 
MEMÓRIAS DE EDUCADORAS 
DO MUNICÍPIO DE 

MAMANGUAPE:fragmentos  
da história da educação 
da Paraíba. (Prolicen) 

Prof. Dr.Paulo Roberto 
Palhano Silva fez 
apresentação do ‘Projeto 
Expoentes da Educação e 
Movimentos Sociais (Probex) 
 

   

 
  

Projetos tem foco na preservação da memória e identidade escolar do Vale do Mamanguape  
 

Manitu´s 
Bar e 

Restaurante 

 

 
 

 
Refeições, Petiscos, 

Bebidas. 
Tudo no melhor estilo 

 
 

 

 
 

Salema, 
Mamanguape-PB. 

88745499 
 

Atendimento 
personalizado. 

Amplo 
estacionamento. 

. 

 
LIXO NA LIXEIRA 

 

https://sites.google.com/site/memorialeducacao/
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Escrevendo na história do CHEganDo 
. 

 

 

A esquerda:  

Kym Kanatto G. Melo,  

jovem universitário do Curso de 

Licenciatura em Ciências da 

Computação – CCAE - UFPB 

 

 

A direita: 

Luiz Fábio Alves Jales, 
Técnico Educacional, atuando no 

Curso de Pedagogia e integrante da 

Equipe da Coordenação Geral do 
Cursinho – CCAE - UFPB 

 

 

 

A comunicação, desde os principio, 

é um instrumento de integração, 

instrução, troca  entre pessoas em 

quaisquer atividades realizadas.  

 

Com o passar dos tempos, neste 

novo século vem exigindo cada vez 

mais da capacidade  do ser 

humano, sendo a forma como nos 

comunicamos a ferramenta mais 

importante no processo de 

expansão das informações e 

organizações em todo o mundo.   

 

Pensando nisso, é importante esse 

meio, que é o nosso Jornal 

Chegando, que nos disponibiliza de 

informações de grande importância 

relacionadas desde a nossa 

comunidade no qual a Universidade 

se encontra e as novidades voltadas 

para educação na mesma. 

 
Há, contudo, inúmeros obstáculos à 
prática eficaz da comunicação, no 
contexto da organização ou no 
exercício do poder que o jornal traz. 
Chegando ganha os meus parabéns 
em tudo. 

Falar do Chegando é falar do 

primeiro e mais completo 
informativo que circula no 
Campus IV da UFPB (seguindo 

seu exemplo outros informativos 
já começam a circular, como o 
Informa Já, dos alunos de 

Sistemas de Informação). 
Trata-se de um veículo de 
comunicação mais do que 

necessário para informar a 
comunidade do CCAE a respeito 
de tudo o que acontece de 

relevante para o público 
acadêmico, tanto dentro quanto 

fora dos muros da Universidade. 
No entanto, como nada é 
perfeito e sim perfectível, ou 

seja, pode ser aperfeiçoado, 
acredito que o Chegando 
também pode e deve ser 

melhorado. 
Para isso eu sugiro, no 
momento, duas coisas: 

1ª) Melhorar a qualidade da 
edição dos textos, eliminando os 
erros linguísticos e de digitação, 

que se encontram num patamar 
acima do aceitável. Acho que é 
preciso revisar os textos 

rigorosamente, ponto por 

ponto, vírgula por vírgula, pois 

sabemos que, na língua 
portuguesa, um acento ou 
vírgula mal empregada pode 

comprometer o sentido de um 
parágrafo inteiro, prejudicando 
a compreensão do leitor. 

 
2ª) Tentar reduzir a utilização 
de fotos, que usadas em 

excesso tornam o arquivo 
muito pesado para ser 
transmitido e acabam 

causando poluição visual. 
Acredito que as fotos são 

importantes para ilustrar as 
matérias, mas o que interessa 
mesmo é o conteúdo da 

informação que se quer 
transmitir, que pode estar 
acompanhada ou não de 

ilustrações ou fotos. 
 
Bom, creio que por ora esta é 

minha contribuição diante do 
que foi solicitado.  
Espero ter ajudado. Obrigado 

pelo espaço e parabéns pela 
iniciativa de ouvir a opinião 
dos leitores a respeito do 

Chegando, isto é muito 
importante. 
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RESULTADO PROBEX – PRAC – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – IV CAMPUS – CCAE-UFPB 

Uma intensa participação ocorreu nos últimos dias no Curso de Pedagogia/Departamento de Educação 
resultante da aprovação de 07 Projetos no Edital PROBEX – UFPB – 2011. Muitos universitários 
concorreram à bolsa no valor de R$ 215,00/mês. A última movimentação ocorreu no Edital Prolicen .  A 
participação dos universitários nos projetos é de fundamental importância para o ‘aprendizado 
acadêmico’, especialmente, no momento que o curso recebe nota 05 pelo MEC.  

 

DIVULGUE AS ATIVIDADES EDUCATIVAS DE SEU CURSO NO CHEGANDO.  
 

 
Nº 
 

Nome do 
Coordenador 

Título do projeto Alunos 

01 
Ivonaldo Neres 

Leite 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL, ESCOLA E COMUNIDADE: UMA  
PROPOSTA DE INTERVENÇÃO NO SENTIDO DE 
PROMOVER O  
DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTÁVEL NO MUNICIPIO 
DE BAÍA DA TRAIÇÃO   

Bolsista - Heloísa Melo de Almeida  

Voluntária - Marília Bezerra Falcão 

02 
Maria da Penha 

Caetano 
Figueiredo Gill 

EDUCAÇÃO,MEMÓRIA E ETNIA - PROPOSTA DE OFICINAS 
DE  
FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA DIVULGAÇÃO DAS 
TRADIÇÕES  
CULTURAIS DO POVO POTIGUAR  

Bolsista - Valdinea Alves Dos Santos 
Matias 

03 
Daniela Maria 

Segabinazi 

LETRAMENTO E LITERATURA INFANTIL: O IMAGINÁRIO 
CRIATIVO E O TRABALHO PEDAGÓGICO NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL   

Bolsista - Adriana Carla Batista dos 
Santos 

Voluntária – Josiane Alexandrina das 
Neves 

Voluntária – Danielle Silva do 
Nascimento 

Voluntária – Joelma Ferreira Gameleira 

04 
Isabel Marinho da 

Costa 
FORMAÇÃO PELA/NA ESCOLA: COMUNICAÇÃO 
COLABORATIVAMENTE MEDIADA 

Bolsista - Simone Maria da Andrade 

Voluntária - Rosineide Pereira dos 
Santos 

Voluntária - Mércia Figueiredo Soares 

05 
Paulo Roberto 
Palhano Silva 

EXPOENTES DA EDUCAÇÃO E DOS MOVIMENTOS SOCIAIS 
DO  
VALE DO MAMANGUAPE 

Bolsista - Camila Nóbrega dos Santos 

Voluntária - Elaine Cristiana de Medeiros 
Alves 

Voluntária - Ariane Ferreira da Silva 

Voluntário – Peron Bezerra Pessoa Filho 

06 
José Mateus do 

Nascimento 

CEPEDUC - CENTRO DE PESQUISAS E DOCUMENTAÇÃO 
EM  
MEMÓRIAS DA EDUCAÇÃO NO VALE DO MAMANGUAPE – 
PB 

Bolsista - Maria de Fátima Macedo dos 
Santos 

Voluntária - Crislaine de Souza Ataide 

07 
Lusival Antônio 

Barcellos 

NOVAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS NAS ESCOLAS 
PÚBLICAS  
DO VALE DO MAMANGUAPE  
 

Bolsista – Jefferson Simplicio dos Santos 
Voluntário – Claudison de Lima Barbosa 
Voluntário – José Paulo Medeiros 
Dantas 
Voluntário – Rozimar Rodrigues de Brito 
Voluntário – Gabriela Fernandes 
Pimenta 
Voluntário – Ricardo Luiz Pedrosa 
Maroja Junior 
Voluntário – Rodrigo Lélis Cunha 
Voluntário – Jonathan Alves da Silva 
Voluntário – Marciel Bezerra da Silva 
Voluntário – Adriano Patrício da Silva 
Voluntário – Bernadete Clebia C. 
Messias 
Voluntário – Kym Kanatto Gomes Melo 
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AMANDA: A PROFESSORA 
QUE ENCANTOU O 
BRASIL  
   

 

Na hora certa, no local certo, no tom certo, 
pela pessoa certa. Talvez esses tenha sido 
os ingredientes que proporcionou a jovem 
Amanda Gurgel de Freitas, professora de 
26 anos, a sair do anonimato, chamou a 
atenção do país para os problemas da 

educação no Brasil. 

Em audiência publica em Natal, Rio Grande 
do Norte, a professora diante dos 
deputados estaduais e secretária de 
educação exibiu o contra-cheque de R$ 
930,00 como professora da rede estadual 
denunciando a precariedade do emprego. 

Mas, Amanda não denunciou apenas a 
condição salarial, com lucidez, em oito 
minutos, mas a banalização da falta de 
condições para ministrar aulas: sem giz, 
sem equipamentos sem laboratório, sem 
biblioteca, (...) e sem direito até a 

merenda escolar feita na escola.   

Tem especialização em Educação de 
Jovens e Adultos, mas não está em sala de 
aula. Amanda pediu troca de função depois 
de uma depressão e agora trabalha na 
biblioteca do Colégio Estadual Miriam Coeli 
e no setor de informática numa escola 
municipal de Natal - RN. 

No RN com na PB, os professores estão 
em greve por melhores salários e condições 
de trabalho.Graças às novas tecnologias, o 
discurso de Amanda não ficou perdido, mas 
entrou para a história da educação 
brasileira graças ao vídeo que rolou no 
YouTube e já registra 1.734.312 exibições. 
Veja todo o discurso de Amanda via: 
http://www.youtube.com/watch? 

v=yFkt0O7lceA 

2º ENEH - Encontro dos 
Estudantes de Hotelaria 

Uma grande mobilização está ocorrendo 
entre os estudantes do Curso de Hotelaria -
CAMPUS  IV- CCAE-UFPB motivada pela 
realização do II Encontro dos Estudantes de 
Hotelaria ( 2º ENEH). 
O evento ocorrerá dia 08 de junho/2011, na 
Unidade Mamanguape – UFPB, tendo como 
tema central “Profissionalização em 
hoteleira: a importância do Curso de 
Hotelaria no cenário regional atual”. 
Áreas temáticas - O 2º ENEH encontra-se 
estruturado por áreas temáticas, o que 
proporcionará um leque de oportunidades para 
que os inscritos realizem suas reflexões. 
Vejamos as áreas: 1) Hospitalidade - engloba as 
disciplinas de gestão em hoteleira como 
recepção e reservas, atividades turísticas etc.; 2) 
Sociais Aplicadas – engloba as disciplinas de 
administração no contesto geral; 3) Alimentos e 
Bebidas – refere-se às disciplinas da área de 
gastronomia; 4) Gestão Ambiental – trata das 
disciplinas de sustentabilidade e o envolvimento 
com o meio, onde o empreendimento se 
localiza; 5) Ética – engloba disciplinas como 
Psicologia, Sociologia, entre outras que tratam 
da ética profissional no serviço. 
Palestrantes do ENEH - A organização do evento 
convidou para realizarem palestras as seguintes 
personalidades: - João Wharles -
Jornalista/GuiadeTurismo/Educador Consultor 
da PBTUR; - Marlone Gonzaga - Guest Relations 
do Verdegreen Hotel, graduada no curso de 
Turismo pela IESP e especializada em ciências 
ambientais;- Marcello Pretti - Gerente Geral do 
Intercity;- Vitor Hugo - Professor de 
Gastronomia da UFPB; - Ruth Henrique -Doutora 
em Antropologia l da UFPB. 
Organização do evento - O evento está sendo 
organizado pelos estudantes do 6º período do 
Curso de Hotelaria, tendo o apoio pedagógico da 
disciplina Planejamento e Organização de 
Eventos. A tipologia do evento será desenvolvida 
por mesa-redonda, tendo seu início às 8:30 e 
término às 12:00 horas. Maiores informações 
com Bárbara Morégula (babietu@hotmail.com). 
No ato da inscrição, o participante poderá fazer 
o pagamento de taxa de R$ 12,00 (doze reais). O 
participante inscrito terá direito ao almoço - 2 
tipos de frango, 2 tipos de carne, salada, suco, 
refrigerante e sobremesa. 
Público - O evento tem previsão para 150 
participantes, incluindo alunos, professores e 
servidores técnicos administrativos do Curso de 
Hotelaria da CCAE-UFPB, sendo aberto para 
outros segmentos envolvidos com a atividade 
turística e hoteleira da região. V A L E U .... 

. 

 
. 

. 

 
 Macarrão 

 Peixe,Camarão e Frango 

 Carne de Boi e porco 

 Rolinhos 

 Sopas e Risotos 

 Vinhos e sucos 

 Rua Barão de Cotegipe,  
nº 249, Centro–Mamanguape 

(na antiga Vidro Box) 
Tel.: 3292.2121 

 

CHAVEIRO IDEAL 

 
Confecção de chaves em geral 
Codificação de chaves de carro 
Abertura porta, portão e cadeado 

 
Endereço: Travessa do Mercado, 

Por trás do Teatro Fênix. 
ATENDIMENTO 24 H 

 

FALAR COM ERINALDO 

87118567 
 

http://www.youtube.com/watch?%20v=yFkt0O7lceA
http://www.youtube.com/watch?%20v=yFkt0O7lceA
mailto:babietu@hotmail.com
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