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UFPB/GEPeeeS: RECEBEM PESQUISADOR KEIT MULLER. .p.2.  

 
Educadores revelam práticas da 

educação do campo.p.5,6 e7. 

. 

 

Feira da Extensão 
na CCAE-

UFPB.p.4e10  

 

Pró-reitorias entregam 
prêmios do XIII 

Encontro de Extensão 
Prof. Dr.Paulo Palhano e 
Dr.Prof. Lusival Barcellos são 
premiados como melhores 
projetos de extensão na UFPB 
no ENEX 2011. Já a Profª 
Agnes Liliane Lima Soares de 
Santana foi premiada pelas 
ações em Monitoria. Foram 
531 trabalhos apresentados, 
dos quais o CCAE participou 
com 60. A premiação aconteceu 
hoje, 05/12 , às 9h, no auditório 
da Reitoria UFPB. p.4 e 10. 

 

UFPB concede 
bolsas Reuni . 

As bolsas visam atender alunos de mestrado 
e doutorado nos valores de R$ 1.200,00 e  
R$ 1.800,00,respectivamente. P.14 

 

   
 

 

IX SEMINARIO TEMÁTICO DE EDUCAÇÃO EM MAMANGUAPE 
RECEBEU APLAUSOS DA COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA E 

DA REDE DE EDUCAÇAO. 
Começando com uma Chegança Cultural que partiu da Praça 
Sem Fim – Mamanguape seguindo em caminhada coordenada 
pelo Prof. Paulo Palhano e toda a equipe. No carro de Som a 
jovem estudante Asneth cantou lindamente durante todo o 
trajeto. O Prof. Dr. Mateus animou com reflexões. Três grupos 
culturais estiveram realizando apresentações no espaço da 
liberdade no Campus Mamanguape: ‘Grupo a melhor idade’ - 
Grupo de idosos de Rio Tinto; b) ‘Grupo de crianças’ com coco 
de roda – Olho D´agua - Capim; c) ‘Grupo Cangaceiros 
Potiguares’ - Baia da Traição. Em seguida houve a abertura 
sendo a mesa composta pela Profª Dra Célia que saudou os 
presentes coordenando a mesa. Fizeram parte da mesa o Vice-
Chefe Prof. Antonio e o Prof. Dr Lusival Barcellos – Diretor do 
CCAE. Ambos falaram da grandeza pedagógica do evento. No 
segundo dia, a Prof. Dra Sonia Cândido coordenou a palestra 
proferida pelo Psicólogo Fernando – vinculado a Prac. No 
terceiro dia, os GT´s congregaram todos em diversas temáticas. No 
quarto dia, foi a vez do „professor que faz a diferença‟, quando foram 
premiados vários educadores. Ao final, foi servido um coquetel e os 
certificados. 

   
. 
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Exposição 
dos 
expoentes 
reunirá 
Turmas dos 
períodos  
1,3 e 5 do 
Curso de 
Pedagogia  
e membros 
do GEPeeeS. 
Veja: 4,5 

Produtos 
orgânicos 
foram 
apreciados 
na visita 
técnica do 
GEPeeeS em 
Natal e 
Parnamirim-
RN – P.12 

.Orocum 

 

 
Noni 

 
 

 
 

TENDA PAULO FREIRE 
FEZ SUCESSO 

P.8 

ECONOMIASOLIDÁRIA 
VISITA TECNICA 

P.12 

SECAMPO REUNE 
EDUCADORES 

 P 5-8 

INTERCAMBIO 
INTERNACIONAL

 P.2 

FORMAÇÃO EM 
EXTENSÃO – AEC 

 P.3 
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PESQUISADOR KEIT MULLER FAZ PESQUISA COM 
PROFESSORES DO GEPeeeS – UFPB 

. 

 
Prof.Muller e Prof.Palhano após 
reuniões na Reitoria da UFPB 

. 

 
Entrevistou família de 
assentados no Conde -PB 

. 

 
Visitou escola indigena 
referencia para cultura indigena 

 
Area de mangue preservado 
Camurupim – Baia da Traição 

. 

 
Professor Muller ladeado por 
Professores e Estudantes da UFPB 

 

 
Esteve em aldeias Potiguaras: 
Forte,S.Francisco,Camurupim . 

. 

 
Familia de indigenas no canal 
do manguesal 

. 

 
Area de estaleiro em 
Camurupim – Baia da Traição 

. 

 
Provou da culinária indigena no 
Restaurante do Tingo 

 
Esteve em visita técnica a UFPB, no mês de outubro/2011, o Prof. Dr.Keit Muller, da Kent Universit.  O Professor 

veio à convite do GEPeeeS. Confira a extensa agenda:  
1) Audiência com Pró-Reitor de Pesquisa Profº  Isac Medeiros; 2) audiência com o Setor de Assessoria 
Internacional da UFPB; 3) Visitas aos Campus IV – Mamanguape e Rio Tinto – PB; 4) levantamento de dados 
primários visando construção de objeto de pesquisa em assentamentos rurais no Conde – PB e Marajó - João 
Câmara-RN; 5) Visita a região visando conhecer as atividades de Economia Solidária no Vale do Mamanguape-PB 
desenvolvidas nas Aldeias Ibyokuara, Brejinho e Forte – PB; 6) Reunião com Professores do GEPeeeS para firmar 
possíveis ações educativas de natureza de pesquisa. Após cumprir extensa agenda, o GEPeeeS promoveu 
confraternização com o Prof. Prof. Dr.Keit Muller em Camurupim – Baia da Traição-PB, no restaurante natureza.  
As viagem de campo foram acompanhada pelos professores do GEPeeeS Lusival Barcellos, Baltazar Macaíba e 
Paulo Palhano – UFPB, além dos bolsistas Adriano Patricio e Kym Kanato, ambos de Ciência da Computação.  
Há 15 anos, o Professor Muller esteve na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde desenvolveu 
pesquisas com o Prof. Dr. Paulo Palhano e Prof. Dr. Baltazar Macaíba. „Essa parceria foi profícua, pois resultou 
em convênios de cooperação entre as universidades visando ministrar aulas em Kent e UFRN, publicações de 
artigos, expressou o Prof. Baltazar Macaíba. Membros do  GEPeeeS manifesta sua gratidão em ter estabelecido 
dialogo acadêmico com o americano Prof. Dr. Keit Muller. PROFESSOR MULLER SERÁ SEMPRE BEM-VINDO. 

Na sala de aula 

 
 

No banheiro 

 
No corredor 

 
Na praça 

 
No lanchonete 

 
Na biblioteca 

 
Na praça 

 

******* 
 

CAMPANHA 

 

LIXO  

 

 

NA 

 

 

LIXEIRA 

 

****** 
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AEC-PRAC INSTALA AULAS DE EXTENSÃO. 
“Estou vibrando por participar dessa façanha” 

 
Continua um sucesso a disciplina “Extensão universitária e os 

saberes populares” integrante do Edital “Atividades Extencinistas 
Circulares” lançado pela Prac/UFPB. O Projeto foi iniciado há dois meses, 
tendo 84 alunos provenientes dos diversos cursos universitários 
instalados em Rio Tinto e Mamanguape, além de integrantes dos 
movimentos sociais. As aulas acontecem nas quartas, 17 horas, no setor 
de aula do Curso de Pedagogia. 
A disciplina  

A disciplina é coordenada pelo Prof. Dr. Paulo Palhano e 
ministrada, de forma colaborativa, pelos Professores Dr. José Mateus do 
Nascimento, Dr. Lusival Barcellos e  Dra Maria da Penha de Figueredo 
Caetano Gill, do Departamento de Educação; Dr. Baltazar Macaíba de 
Souza, de Ciências Sociais; Prof. Saulo Emmanuel Vieira, assessor de 
extensão no IV Campus; e Prof. Dr Anderson Alves – Ecologia. 

  
As proezas da disciplina 

Dentre as proezas da disciplina pode-se encontrar: „a formação 
de docente e discente‟, „o dialogo com métodos de intervenção‟, „a 
aplicação de instrumentos para diagnosticar a realidade social‟, 
„processos de mobilização cultural‟, „a recuperação de trajetórias e 
memórias‟, „aplicações e ações sociais e educativas‟. 
 
A pesquisa-ação 

“Achei muito legal o aprofundamento sobre Pesquisa – Ação, pois 
empodera o sujeito pesquisado e o pesquisador realiza pesquisa com 
participação”, declarou Junior (Sistema). 
 
Os fundamentos 

“A natureza do que significa e como se aplica a extensão 
universitária. É preciso conhecer os fundamentos para realizar ação 
consciente. A conclusão ajuda nos conteúdos flexíveis”, manifestou o 
Prof. Saulo Emanuel, Assessor de Extensão no CCAE - UFPB.   
A opinião do bolsista Arcanjo 
           Para o bolsista Adriano Patrício, conhecido como Arcanjo, “a 
interatividade entre participantes e docentes tem produzido ambiente de 
confiança, o que é fundamental na extensão. Tem sido apaixonante esse 
processo. Estou vibrando por participar dessa façanha de formação 
acadêmica”, manifestou o aluno de Ciência da Computação. 
Nova Oportunidade 
O importante foi termos abraços com carinho e termos vivenciado com 
universitários o conhecimento e práticas acadêmicas no âmbito da 
extensão no CCAE.O resultado é animador, o que reforça e indica a 
possibilidade de realizar novo curso para o próximo período, analisou 
Paulo Palhano. 
Avanço para todo o CCAE 
Foi um grande avanço para todo o CCAE, pois o curso foi aberto para 
todos os cursos. Parabens seus organizadores e estudantes, Prof. Dr. 
Luzival Barcelos, vice-Diretor do CCCA-Litoral Norte-UFPB. 

. 

 

 
A diversidade foi a marca da formação 

 

 

 

 

 

 

 

Bolsista Adriano 

Patrício: simpatia, 

tranqüilidade e eficácia. 

São atributos colocados 

a disposição da AEC. 

  . 

 
Patricio, Parabens ... 

. 

 
Pedagogia, Ciência da Computação, Sistemas, Hotelaria,  
Secretariado,(...) participam do curso de extensão . 

 

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 setembro - 2011. 

 

 

mailto:ppalhano1@gmail.com
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JUNTO    E    MISTURADO 
RESIDÊNCIAS-Universitárias continuam fechadas no 
CCAE-IV Litoral Norte. E por falar em residência, em 
Rio Tinto, “as republicas estão a preço da hora da 
morte”, disse um aluno de Ciência da Matemática. 
Para muitos estudantes, as republicas são a única 
opção, especialmente, para quem vem de municípios 
de outras regiões. De olho nessa demanda, vários 
empreendimentos estão sendo instalados nesse 
município. 
SEMINÁRIO. Aconteceu em 08/10/2001, Baía da 
Traição, o 1º Seminário "Educação Ambiental, Escola 
e Comunidade: uma Proposta de Intervenção no 
sentido de promover o Desenvolvimento Local 
Sustentável no Município da Baía da Traição-PB". 
Essa foi uma iniciativa do GEPEDUCA (Grupo de 
Estudos e Pesquisa em Educação do Campo e 
Ambiental). Contatos: gepeduca@gmail.com. 
HOTELARIA. 6e7dez. acontece em Mamanguape o III 
Simpósio Paraibano de Holetária: a multidissiplinariedade 
na construção da hotelaria e do turismo.  

PET. Programa de Educação Tutorial conta com 400 
grupos de instituições de ensino superior, públicas e 
privadas de todo o país. São 4.274 alunos bolsistas e 
400 tutores. A cada ano, o Programa lança um edital 
com 30 novas vagas. No CCAE/UFPB, o PET- 
indígena congrega universitários das diversas aldeias 
tendo a coordenação do Prof. Dr. Lusival Barcellos.  
SUCESSO. Foi avaliada como sucesso a realização 
da 2ª SEMANA DE MATEMÁTICA (3a5nov) Rio 
Tinto/PB.Ver http://www.dce.ufpb.br/cursos/mat/inicio. 
FINANÇAS SOLIDÁRIAS foi o tema do seminário 
promovido pelo GEPeeeS dia 19 de out/2011, tendo a 
participação de Raoni Fernandes Azerêdo, integrante 
da INCUBES, estudante de Ciências Contábeis / 
CCSA – UFPB Campus I. 
 
V EXPOSIÇÃO DOS EXPOENTES. É grande a 
mobilização dos estudantes em torno da nova edição 
dos Exposição dos Expoentes Escolares e dos 
Movimentos Sociais do Vale do Mamanguape a ser 
realizada dias 14 e 15/dez/2011, no auditório da 
unidade Mamanguape. “É um  valiosos momento de 
aprendizagem, pois fazendo uma ação coletiva, 
identificamos educadores que construíram um legado 
na região. Fazemos entrevistas, levantamentos em 
fontes documentais, relatórios, banners, disse uma 
aluna do 3º Período de Pedagogia. As secções serão 
abertas devendo reunir à comunidade de pedagogia, 
do GEPeeeS e principalmente familiares e amigos 
educadores dos homenageados. 
 

AS MUDINHAS. Um total 100 mudas das espécies 
nativas – Pau Brasil e Ipê Amarelo – foram plantas 
dia 30/11 por ocasião das comemoração do 1º 
aniversário do  GEPeeeS. A atividade eco-educativa 
foi orientada pela Soraia – Mestrado em 
Ecologia/Rio Tinto –PB. Para esse feito, a Turma da 
Jardinagem, do GEPeeeS e integrantes do AEC 
fizeram mutirão. Há três anos a mangueira 
localizada na frente da biblioteca foi protegida pelos 
estudantes/professores do Proeja. Esses impediram 
a sua derrubada. Aliás, encontra-se linda, florida. 
CORRIDA PELA REITORIA UFPB. Lançada a 
corrida pela sucessão do Magnífico Polari. Sugestão: 
que o CCAE promova „debate‟ entre os candidatos. 
Essa ação qualificaria o processo...  
ILUMINAÇÃO.  A colocação de refletores próximos 
ao auditório da unidade de Mamanguape 
proporcionou novo astral ao ambiente. Já na unidade 
de Rio Tinto, em vários locais, a escuridão dificulta a 
acessibilidade e a segurança do patrimônio, 
professores e estudantes. 
CONTABEIS. Convida para „Oficina de controle 
social: sociedade e os gastos públicos‟. 13/12/2011, 
das 8às17h no auditório UFPB-Mamanguape. Ver: 
ccae.ufpb.br/gapcie – Contatos através 88720506 – 
81348191 - 81586122.  Um projeto Probex. 
XIII ENEX. O evento foi considerado um sucesso da 
extensão universitária. Foram 531 trabalhos 
apresentados. Apenas dois professores foram 
premiados: O primeiro: Prof. Paulo Roberto Palhano 
Silva e o estudante Peron Bezerra Pessoa Filho 
foram agraciados com o Prêmio Elo Cidadão com o 
trabalho: „Educação e Cultura: A Arte Dialogando 
com o Vale do Mamanguape‟ (Projeto Probex 2010). 
O segundo: o Prof. Lusival Barcellos e o estudante 
Sidnei Felipe da Silva, com o trabalho Práticas de 
ensino de geografia e a utilização das mídias no 
curso pré-universitário Litoral Norte. Parabéns aos 
dois talentosos professores e seus bolsistas. 
PEDAGOGIA. As professoras Dra. Célia Regina e 
Daniela Segabinazi foram escolhidas dia 13/10 pp 
para os cargos de coordenadora e vice-
coordenadora do Curso de Pedagogia. A comissão 
eleitoral foi composta pelo Prof. Paulo Palhano, Profª 
Teresinha e Profª Penha. Parabéns! 
MESTRADO.  Uma candidata enviou e-mail dizendo: 
“Só existem motivos que colaboram para a formação 
do Mestrado em educação”. Disse ainda: “O 
Departamento de Educação possui bons 
professores. Vamos lá”. 
 

mailto:gepeduca@gmail.com
http://www.dce.ufpb.br/cursos/mat/inicio


   CHEganDo Edição nº 11    5/dezembro/2011   

“VIVA A SUA VIDA. DEIXE A VIDA DOS OUTROS EM PAZ”.   Informativo Alternativo 

   

5 

. 

. 

 
 

GEPeeeS  
Realiza atividades educativas 

eventos-agenda-contatos 

- 1º ano do GEPeeeS - 
 

. 

  
 

 

1.CONLAB – SALVADOR – Congresso 

Luso-Afro-Brasileiro de Ciências Sociais – 
CONLAB, realizado em Salvador – BA, de 07 a 10 
de agosto de 2011 foi coroado de êxito. O 
GEPeeeP participou com caravana composta pelo 
Prof. José Mateus e Prof. Paulo Palhano (UFPB) e 
14 professores da rede de educação do Vale do 
Mamanguape. O grupo apresentou 07 (sete) 
trabalhos acadêmicos. O próximo Conlab será em 
Cabo Verde – África. O evento teve 91 sessões com 
apresentação de trabalhos. Com a temática 
economia solidária 40 foram 4 GT´s e 40 trabalhos. 
A temática Etnia foi bastante expressiva com 
intenso dialogo entre os participantes. A turma do 
 

. 

 

GEPeeeS apresentou 
artigos com base nas 
ações com a Etnia 
Potiguara. Parabéns a 
turma que de forma 
autônoma realizou 
essa proeza. 

 
2. GEPeeeS avalia sua trajetória. Em 

seu balanço de 2011, o GEPeeeS reuniu 54 

membros nas duas linhas: „Práticas educativas e 
etnia e Educação‟ e „Educação, Movimentos Sociais 
e Economia solidária‟.  Constatou-se que em 2011 
foram realizadas: 31 seminários acadêmicos; 
Participação em 11 eventos de natureza acadêmica 
internacional; apresentados 24 trabalhos; 
integrantes construíram seus projetos com objetos 
de estudos visando inscrição em mestrado ou 
projetos de intervenção em seus municípios; 
organização da modesta Biblioteca com cervo em: 
educação, etnia, economia solidária, educação do 
campo, pedagogia, ecologia, gênero, trabalho, 
movimentos sociais.  

3. SECAMPO entrou para a história da educação 

do Vale  do Mamanguape. Foi efetiva a participação de 
educadores. O ROSA MISTICA contará com estudantes 
de Pedagogia e do GEPeeeS.Valeu gente. Será dia 
16/12/2011 – Sede-Mamanguape.  

4.EPENN – MANAUS – Encontro 

de Pesquisa Educacional do Norte e  
Nordeste do Brasil consolida-se como  
maior evento da área educacional  
reunindo educadores-pesquisadores  
dessas regiões do Brasil. O evento ocorreu em 
Manaus, de período de  23 a 26 de agosto de 2011, 
tendo mais 1460 trabalhos inscritos. Da UFPB – 
CCAE participaram apresentando trabalho e 
coordenando Grupos de Trabalhos, os Prof. Dr. José 
Mateus, Prof. Dr. Paulo Palhano e Profª Maria Penha 
(GEPeeeS) e Dra. Rossana Pinheiro. Parabéns a turma 
da Educação.   

5. AGENDA do GEPeeeS: 1 ano              :          
Linhas e temas 

Datas Práticas Educativas e 
Etnia 

Educação Movimentos 
Sociais e Economia 
Solidária 

14/09 Encontrão GEPeeeS – apresentação do relatório de 
atividades educativas -definição de calendário – relatos de 
participação em eventos científicos – mestrado – outros. 

28/09  Agenda GEPeeeS-Etnias  
 

Organicidade da Economia 
Solidária no Brasil (Prof. 
PauloPalhano) 

19/10 - Finança solidária (Educador Raoni Fernandes Azevedo -
INCUBES) – Organização para Conlab Cabo Verde 

19/10 Emergência Ética ou 
Etnogênese (Prof. 
Mateus/Rosineide) 

-Imaginação/Marilena Chaui 
(Prof Glaubo)  

22/10 Visita técnica:empreendimentos econôm. solidários em Natal 

26/10 
A 
28/10 

 1º Seminário de Praticas Educativas da Educação do Campo 
– 1º Secampo. Conferencias, Relato de Experiência em GT´s 

09/11 Educação Indígena  (profa. 
Penha/FranciscoGuimarães) 
 

Pesquisa Ação (Profº Paulo 
Palhano e Profº Baltazar 
Macaíba) 

30/11 - 1º Aniversário do GEPeeeS. Atividades festivas iniciando às 
8 h, com café, ação ecológica com o plantio de 100 arvores 
no Campus Mamanguape, mística,artistas locais, diálogos.... 

14/14 Educação, movimentos 

sociais e afro-descendência  

(Itamar, Adriana, Edvania) 

-Educação popular e 
Economia Solidaria (Profª 
Maica Kampear, Nair Rafaela, 
Junior e Paulo Palhano)  

22/12 - avaliação geral e indicadores para 2012 
- Confraternização: cores, sabores e luzes 

6.A Sala 13.  Os equipamentos de informática 

(Computador....) tornaram-se imprescindíveis na vida 
acadêmica nessa „Era Informacional‟... Claro, plugado na 
internet. A sala 13, do GEPeeeS, tem sido muito 
freqüentada para estudos, orientações, reuniões. A sala 

aceita novos computadores, impressoras e armários. 



   CHEganDo Edição nº 11    5/dezembro/2011   

“VIVA A SUA VIDA. DEIXE A VIDA DOS OUTROS EM PAZ”.   Informativo Alternativo 

   

6 

. 

1º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS EM EDUCAÇÃO DO CAMPO DO VALE 
DO MAMANGUAPE – SECAMPO REÚNE 300 EDUCADORES 

EVENTO MARCA A HISTORIA DA 
EDUCAÇÃO 

 
     SECAMPO reuniu 300 educadores 

de todos os municípios do Vale do 

Mamanguape - PB, sendo dia 26 a 

abertura no FENIX com duas 

conferencias proferidas pela Pró-

Reitora Lúcia Guerra e pela Professora 

Dra. Socorro Xavier (UFPB, 

Coordenadora de Pesquisas na 

Educação do Campo na Paraíba). No 

dia 27 e 28 ocorreram os Grupos de 

Trabalhos quando foram apresentados 

69 trabalhos. No encerramento, os 

educadores avaliaram a iniciativa do 

SECAMPO como de fundamental 

importância para o fortalecimento da 

educação, especialmente, por dialogar 

com a educação do campo. Os 

educadores também defiram metas e 

uma coordenação para as próximas 

atividades. Essa atividade educativa 

interativa reunindo UFPB, 

SECRETARIAS E DE EDUCAÇÃO E 

PROFESSORES DA REDE DE 

EDUCAÇÃO inaugurou importante 

processo de formação docente de 

profissionais que desenvolvem 

práticas educativas em escolas 

situadas no meio rural ou que 

trabalham com alunos oriundos do 

campo. Intencionou ampliar e 

socializar as ações educativas. Houve 

uma sinergia ao pensar, agir, refletir 

sobre os constantes desafios do 

ensinar/aprender com povos tão 

distintos: índios, ciganos, 

camponeses, assentados, assalariados 

e demais populações. 

     ‗O SECAMPO foi plural‘,disse uma 

educadora de Itapororoca. Isso 

mesmo: uma diversidade de temas 

congregou a todos, como: Currículo, 

economia solidária, novas tecnologias, 

alfabetização, etnia, formação 

docente e outros. Veja temas na pag. 
8.  

 

 

SECAMPO lotou o FENIZ 
Para Rosaline Bezerra de 

Oliveira - Coordenadora de 

Educação do Campo no 

município de Mamanguape 

“foi um momento para que 

os educadores do campo 

socializarem suas 

experiências. A novidade foi 

a formação especifica com 

linguagem e conteúdos 

voltados a educação do 

campo”. 
 
. 

 

 

Educadoras com satisfação 

 
 

 

 

 

 

 

EDUCADORES DIALOGAM 
SOBRE SUAS PRÁTICAS 

EDUCATIVAS 

Os GT´s funcionários primando pelos 
Relatos de Experiência dos 
educadores advindos de escolas 
publicas e dos movimentos sociais do 
campo.  
Os GT´s foram Coordenados pelos 
Professores da UFPB, membros do 
GEPeeeS e das Secretarias de 
Educação do Vale do Mamanguape.  
 
Uma inovação nos GT´s ficou por conta 
de artistas populares que surpreenderam 
os educadores com mini-atos culturais, 
dentre os quais: repentistas, contadora 
de história, violonistas,... 
A secretaria do SECAMPO fez a 
certificação dos participantes, dos que 
apresentaram trabalhos e dos 
coordenaram as atividades acadêmicas. 
Os certificados foram emitidos pela 
PRAC, pois o projeto foi cadastrado 
como uma atividade do FLUX. 
 
O evento foi coordenado pela Profª 
Edileusa Antas (Secretaria Municipal de 
Educação – Mamanguape – PB), Profª. 
Rosaline Bezerra de Oliveira 
(Coordenação da Educação do Campo 
de Mamanguape), Prof. Dr. Lusival 
Antonio Barcellos (Vice-Diretor do CCAE 
-DED – GEPeeeS- UFPB), Prof. Dr. 
Paulo Roberto Pallhano Silva (Líder do 
GEPeeeS – DED – CCAE – UFPB) e 
Prof. Dr. José Mateus do Nascimento 
(Coordenador da Linha Pesquisa 
Práticas Educativas e Etnias – 
GEPeeeS-DED-CCAE-UFPB). 
Estudantes dos cursos de Pedagogia, de 
Sistema da informação, de Ciência da 
Computação e do GEPeeeS garantiram 
o apoio à Secretaria, Infra-estrutura e 
ações no campo virtual. As inscrições 
foram feitas via site. Ao final do evento, 
todos os participantes receberam os 
Anais em CD. A Comissão Cientifica foi 
formada por 10 professores universitários 
que atuam na educação do campo. 
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EDUCAÇÃO DO CAMPO PRIORIDADE PARA BRASIL AVANÇAR 
 

  

OBJETIVOS DO 
1º SECAMPO 

 
- Promover formação continuada 

de educadores, espaços de diálogo, 

construção de saberes para e com 

docentes vinculados à educação do 

campo, bem como estudantes e 

pesquisadores interessado na área; 

- Proporcionar a visibilidade de 

experiências vivenciadas na 

educação do campo; 

- Promover o espaço de integração 

entre pesquisadores, educadores e 

demais interessados/as do meio 

acadêmico e da sociedade civil, 

para construir um campo reflexivo 

de alternativas didático-

pedagógicas para escolas do meio 

rural, respeitando–se a diversidade 

regional que temos nas regiões de 

nosso país. 

 

 
Estudantes de Pedagogia–Turma 1. 

  

 
   O cotidiano do campo 

 
precisa ser compreendido 

 
na atividade escolar para 

 
a alegria se fazer presente  

 
TEMAS DOS GRUPOS 

DE TRABALHO 
 
GT1 - EDUCAÇÃO DO CAMPO: 
CULTURAS, HISTÓRIAS E 
MEMÓRIAS  
  
GT2 - EDUCAÇÃO DO CAMPO E 
PRÁTICAS EDUCATIVAS 
  
GT3 - EDUCAÇÃO DO CAMPO E 
ALFABETIZAÇÃO  
  
GT4 - EDUCAÇÃO DO CAMPO E 
TRABALHO  
  
GT5 – EDUCAÇÃO DO CAMPO, 
CURRÍCULO E GESTÃO  
  
GT6 – EDUCAÇÃO, DIVERSIDADE E 
ETNIAS  
  
GT7 – EDUCAÇÃO DO CAMPO, 
DEFICIÊNCIAS E INCLUSÃO  
  
GT8 – EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 
DOCENTE  
  
GT9 – EDUCAÇÃO DO CAMPO E 
NOVAS TECNOLOGIAS  

   
GT10 – EDUCAÇÃO DO CAMPO E 
ECONOMIA SOLIDÁRIA 
  
GT11—EDUCAÇÃO DO CAMPO E 
TERRITORIALIDADES 

. 

 
Universitárias do campo no Curso 

de Pedagogia participanes do 

SECAMPO. 

Realização:  

 

 

SECRETARIAS DE 

EDUCAÇÃO MUNICIPAL DO 

VALE DO MAMANGUAPE. 

 

 

. 

 

 

 

  
GT1 - EDUCAÇÃO DO CAMPO: 
CULTURAS, HISTÓRIAS E 
MEMÓRIAS  
  
GT2 - EDUCAÇÃO DO CAMPO E 
PRÁTICAS EDUCATIVAS 
  
GT3 - EDUCAÇÃO DO CAMPO E 
ALFABETIZAÇÃO  
  
GT4 - EDUCAÇÃO DO CAMPO E 
TRABALHO  
  

  
GT1 - EDUCAÇÃO DO CAMPO: 
CULTURAS, HISTÓRIAS E 
MEMÓRIAS  
  
GT2 - EDUCAÇÃO DO CAMPO E 
PRÁTICAS EDUCATIVAS 
  
GT3 - EDUCAÇÃO DO CAMPO E 
ALFABETIZAÇÃO  
  
GT4 - EDUCAÇÃO DO CAMPO E 
TRABALHO  
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- 1º ano do GEPeeeS - 

Visão panorâmica do 1º SECAMPO-UFPB 
Evento coordenado pela Sec.Educação Mamanguape, GEPeeeS,CCAE e Prac. 

. 

 
O credenciamento agil 

. 

 
A abertura encantadora 

. 

 
A miscica reveladora da partilha 

. 

 
O hino Nacional Brasileiro cantado 

por educadores e educadoras 

.  

 
As conferencistas Pró-Reitora Lucia 

Guerra e Profª Socorro Xavier (UFPB) 

. 

 
A presença de educadores de 

todo o Vale do Mamanguape – PB 

.  

 
A integranção 

. 

 
A alegria 

. 

 
A participação feminina 

. 

 
O dialogo sem fronteiras 

. 

 
A turma executiva foi eficiente 

. 

 
O cerimonial fez a diferença 
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 - 1º ano do GEPeeeS - 
5ª EXPOSIÇÃO DOS EXPOENTES DA EDUCAÇÃO: 

EDUCADORES ESCOLARES E DOS MOVIMENTOS SOCIAIS 
Uma atividade pedagógica que resgata memória de educadores e possibilita leitura da 

identidade cultural/educativa do povo do Vale do Mamanguape. A ação é realizada com 
a orientação dos Prof.Paulo Palhano, Prof. Lusival Barcellos, Prof. Mateus Nascimento, 

Profª Maria da Penha, Profª Maica Zampier e Prof. Baltazar Macaíba, envolvendo as 

turmas de pedagogia dos turnos 1, 2 e 3, podendo ter participação de outros 
estudantes, além de membros do GEPeeeS. As atividades inicia-se as 19h30mim, no 

auditório da UFPB-Mamanguape nas noites dos dias 14 e 15 de dezembro de 2011. A 
coordenação estende o convite para todos os Professores do Curso de Pedagogia, do 

CCAE e a população do Vale do Mamanguape, inclusive.Deve receber familiares e 

amigos dos futuros homenageados.   

Lista de educadores que já foram  

homenageados nas exposições 1,2,3 e 4: 
Lista dos Homenageados na 1ª Exposição 

1.Émile Durkheim; 2.Max Weber; 3.Karl Marx;  

4. Antonio Gramsci; 5. Pierre Bourdeiu; e 6.Paulo Freire 

Lista do Homenageado na 2ª Exposição 
1. Edgar Morin 

Lista dos Homenageados na 3ª Exposição 
1. Emilia Gomes Barreto – Marcação 

2. Dalvanira Amorim – Rio Tinto 

3. Vicente Elias Soares – Rio Tinto 

4. Edna Maria da Silva – Rio Tinto 

5. Ramira Madruga Coutinho – Itapororoca 

6. Marluce Soares Quintão - Itapororoca 

7. Noemi Carvagna - Itapororoca 

8. Maria Iolanda de Almeida da Silva 

9. Cléia Maria Bezerra Barbosa – Mamanguape 

10.  Antonia Bezerril Rodrigues – Mamanguape 

11. Lucio Cavalcante de Athayde– Mamanguape 

12. Maria Goretti Feitosa Barbosa – Mamanguape 

13.  Maria de Fátima de Macêdo – Mataraca 

14. Almir de Farias Silva – Curral de Cima 

15. Maria de Araujo de Brito – Baia da Traição 

16. Neuza Alves de Medeiros – Jacarau 

Lista dos Homenageados na 4ª Exposição 
1. Adailton Coelho Costa – Mamanguape 

2. Kadja Nascimento de Oliveira - Mamanguape 

3. Maria Leoniza Magna de Lima - Mamanguape 

4. José Leandro da Silva - Mamanguape 

5. José Bezerra de Souza - Mamanguape 

6. Edileuza Antas Diniz de Lima - Mamanguape 

7. Jorge Luiz de Oliveira - Itapororoca 

8. José Soares Subrinho - Jacaraú 

9. Ednaldo Costa de Freitas – Rio Tinto 

10. Gerlane Pereira Batista – Curral de Cima 

11. Verônica Lima da Silva – Marcação 

12. Iolanda dos Santos Mendonça – Baia da Traição 

13. Joana de Araújo Padilha– Baia da Traição 

14. Maria da Luz de Alexandria  

15. Elizabeth Rodrigues Cavalcanti Silvestre –Baia Traição 

16.  Maria da Fé Florêncio Pessoa – Jacaraú 

Procedimentos dos grupos . 
Formação dos grupos: 

1.Cada grupo deve ser composto por integrantes de cada 

turma do P1, do P3, do P5 e do GEPeeeS. 

Preferencialmente, o grupo deve ser constituído por 

estudantes do mesmo período.  No entanto, se 

estudantes de outros períodos do Curso de Pedagogia ou 

de outros Cursos do CCAE-UFPB desejarem participar 

serão bem-vindos; Solicita-se que a constituição de cada 

grupo e do expoente deve ser informado imediatamente 

ao Professor Paulo Palhano.(ppalhano1@gmail.com). 

Passos para definir o expoente a ser homenageado: 
1.O grupo deve reunir-se e fazer uma lista dos possíveis 

expoentes a serem homenageados. Preferencialmente, 

cada grupo de deve escolher educadores do  mesmo 

município pertencente aos membros do grupo. Lembrar 

que diversos já foram homenageados. (Ver a lista dos 

expoentes homenageados); 

2.Dentre os educadores listados, o grupo deve 

escolher/definir qual será o educador homenageado/a; 

tendo em vista a conjuntura atual de atividades 

acadêmicas do final de período é indicado que cada 

grupo apresente apenas um expoente; e 

3.Definido o expoente, o grupo deve buscar formas de 

encontrar-se com o homenageado, apresentando a 

proposta da „Exposição‟, e, consequentemente, em 

prestar homenagem, coletar os dados e elaborar o 

relatório e o banner. O banner deve ser enviado para o  

. 

mailto:ppalhano1@gmail.com
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II Exposição da História da Educação das  Civilizações 
Nessa segunda-feira, 12/12, no corredor da central de aulas-Mamanguape-UFPB 

 
. 

 
A cena 

Na disciplina História da 

Educação, ministrada pelo 

Professor Dr. José Mateus 

do Nascimento os 

universitários são 

convidados a fazerem uma 

grande viagem ―ao túnel do 

tempo das civilizações‖. 

Cada grupo aprofunda-se 

em uma civilização e em 

seguida compartilha o que 

até então era desconhecido. 

Assim, visitam China, India, 

Israel, Egito, Grécia e Roma. 

 

Pesquisa histórica sobre 

habitus, costumes, (...) ao 

final os estudantes fazem 

uma exposição dos aspectos 

históricos, geográficos, 

religiosos e educacionais de 

cada uma das civilizações 

estudadas. 

 

Também serão expostos 

comidas 

típicas, vestimentas, 

maquetes com cenários da 

arquitetura específica. 

A exposição funcionará no 

holl central do setor de 

aulas do CCAE - Unidade 

Mamanguape. 

 

O evento será dia 

12/12/2011,  a partir das 

19h. Parabéns a tod@ 

turm@ do 1º Período. As 

exposições são atos 

pedagógicos, onde a 

sistematização materializa-

se dando visibilidade a  

trajetória de estudos e 

dedicação dos estudantes. 

. 

 
O cenário 

  
Os sabores 

 
A partilha  

 

 
O teatro 

 

 
Dialogo presente 

Universitários produzem um ambiente favorável a compreensão. Vestimentas, 

alimentação (...)são recursos utilizados visando dar visibilidade a cena. 
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FEIRA DE EXTENSÃO MOBILIZOU COMUNIDADE UNIVERSITARIA 
DO LITORAL NORTE – UFPB 

. 

Pró-Reitora Lúcia Guerra 

fez a abertura da Feira. 

. 

 
Feira de Extensão mobilizou 

comunidade universitária. 

. 

 
Tenda Paulo Freire foi espaço  

para diálogos com Mov.Sociais 

. 

 
Diversas barracas aprsentaram 

o artesanato do litoral Norte. 

 
 

 

. 

 
    Cartaz traz a intensa mobilização durante todo 

o dia 1 de dezembro/2011, com a coordenação do 

Prof. Saulo e Equipe de Extensão. 

Pró-reitorias entregam prêmios do XIII 
Encontro de Extensão 
João Pessoa: 05/12/2011 - 11:47 
 
Ao todo, foram premiados 90 participantes do XIII  ENEX, 
sendo 58 com o Prêmio de Iniciação à Docência e 32 com o 
Prêmio Elo Cidadão 2011 
  
Com as presenças dos Pró-Reitores Lúcia Guerra, de 
Extensão e Assuntos Comunitários, Isac Medeiros de 
Almeida, de Pós-Graduação, e Valdir Barbosa Bezerra, de 
Graduação, a Universidade Federal da Paraíba (UFPB) fez 
a entrega na manhã desta segunda-feira, no Auditório da 
Reitoria, Campus I, João Pessoa, dos prêmios Elo Cidadão 
2011 e de Iniciação à Docência, aos agraciados do XIII 
Encontro de Extensão promovido de 17 a 21 de outubro 
último. 
  
Segundo o Pró-Reitor de Pós-Graduação, Isac Almeida de 
Medeiros, essa premiação demonstra cabalmente o 
crescimento na dimensão acadêmico-científica da 
Universidade Federal da Paraíba. “Estamos crescendo em 
todos os sentidos e até mais que outras universidades”, 
pontuou o Pró-Reitor durante a entrega dos prêmios. 
Fonte: Agência de Notícias da UFPB - Fernando Caldeira 

 
O Professor Dr. Paulo Palhano e Prof.Dr.Lusival Barcellos 
vinculados ao Departamento de Educação-CCAE foram 
agraciados com o prêmio Elo Cidadão 2011 como os 
melhores projetos no ENEX 2011. O prêmio é o 
reconhecimento que o projeto apresentou proposição 
inovadora, capaz de ser reaplicada, destacando-se pela 
proposição de cidadania. Esse ano, foram 4 modalidades – 
resumo, artigo, apresentação e banner. A Prof. Agnes 
vinculada ao Departamento de Matemática recebeu prêmio 
na área da Iniciação à Docência. 
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ENECO – PB:  

Encontro de Ecologia da UFPB 

ENECO – PB: Encontro de Ecologia da UFPB. 
No período de 25 a 27 de novembro/2011 ocorrerá em Rio Tinto-PB o 1º 

Encontro de Ecologia.  
 
Na programação haverá atividades acadêmicas – mesa redonda, gt´s - e 
culturais - música ao vivo e passeio ao Projeto Peixe Boi na APA Barra de 
Mamanguape. O tema central é “O ambiente é o todo: inclusão da 
geodiversidade no debate ecológico”. Os eixos temáticos são: 1 - 
Conservação e Manejo de Ecossistemas; 2 - Monitoramento e Gestão 
Ambiental; 3 - Turismo Sustentável; 4 - Geodiversidade, Geoconservação e 
Geoturismo; 5 - Dinâmica e Gerenciamento de Ambientes Costeiros e 
Marinhos; 6 - Prevenção e Controle de Desastres Naturais; 7 - Educação 
Ambiental; 8 - Agroecologia e Permacultura; 9 – Ecodesign; 10 - Degradação 
Ambiental e Desertificação; e 11 - Geotecnologias nos Estudos Ecológicos. 
Para quem desejar enviar trabalho tem até o dia 23 de outubro/2011. Confira 
tudo via site:www.enecopb.blogspot.com. contatos via: enecopb@hotmail.com 
 

. 

Assembléia escolhe delegados 
para Congresso do Andes 

 

A ADUFPB realizará, na terça-feira (06 de dezembro), às 10h00, mais 
uma assembleia geral para discutir questões de interesse da categoria. O 
debate acontecerá em Mamanguape, Campus IV. Em pauta, informes e a 
escolha de um delegado de base para o 31º Congresso Nacional do 
ANDES-SN, que acontecerá em janeiro do próximo ano em Manaus. Já foram 
escolhidos em assembleias um delegado representante da Secretaria Adjunta 
de Areia, dois delegados da Secretaria Adjunta de Bananeiras e seis do 
campus I João Pessoa. Ao todo, a ADUFPB será representada por dez 
delegados de base e um da Diretoria. 

 Propostas enviadas à ADUFPB:  O processo de escolha dos delegados do 

31º Congresso Nacional do ANDES-SN terá novidades nesta assembleia. 
Desta vez, alguns candidatos já apresentaram antes da votação um texto 
síntese sobre o assunto (ou os assuntos) que desejam defender durante o 
Congresso, considerando o tema do evento: “Caprichar na educação, garantir 
direito dos trabalhadores para ter futuro”. Os textos enviados pelos 
professores para serem analisados pela categoria já estão disponibilizados no 
site da ADUFPB (www.adufpb.org.br). Os docentes que não enviaram os 
textos para análise prévia da categoria poderão fazer a inscrição e defender 
suas propostas em discurso voltado para os participantes durante a 

assembléia que acontecerá no dia da votação.  

 

Manitu´s 
Bar e 

Restaurante 

 

 
 

 
Refeições, Petiscos, 

Bebidas. 
Tudo no melhor estilo 

 

 
 

Salema, 
Mamanguape-PB. 

88745499 

Atendimento 
 

 personalizado. 
 
 

Amplo 
estacionamento. 

 
 

DIVULGUE AS ATIVIDADES EDUCATIVAS DE SEU CURSO NO CHEGANDO.  

http://www.adufpb.org.br/
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A forma solidária avança pelo Brasil e na Paraíba ... 
 

 

BOX 1 
 
A economia solidária avança no Brasil. 
No meio acadêmico ganha espaço no 
campo das pesquisas, temas de 
eventos científicos e ações práticas por 
meio do ensino e da extensão.  
A Paraíba não fica fora dessa trajetória. 
Em Campina Grande, a Universidade 
Federal realizou através da Incubadora 
o 1º Simpósio Nordestino sobre 
Economia Solidária, nos dias 01 e 02 de 
setembro de 2011. (Ver Box 2 e 3). Na 
UFCG são 47 docentes integrados em 
diversos projetos e ações. Essa 
incubadora acompanha diversos 
empreendimentos populares nas áreas 
rurais e urbanas. 
Já em João Pessoa, a Incubadora 
INCUBES da UFPB realizou Seminário 
sobre “Finanças Solidárias”, dias 22 e 
23/set. A sua co-irmã, a Incubadora da 
UFBA prestou assessoria ao evento, 
além de realizar visitas ao Fundo 
Rotativo da REMAR (fase de 
implementação) e visita técnica ao 
Banco Comunitário Beira Rio situado na 
comunidade São José - João Pessoa.  
 
A idéia de banco solidário vem 
crescendo. O primeiro Banco no Brasil 
foi o Banco „Palmas‟ situado no 
Conjunto Palmeiras, em Fortaleza. 
Como pioneiro já espalhou sua prática e 
estilo econômico até para outros países. 
Recentemente, o Palmas lançou mais 
uma iniciativa inovadora. Trata-se de 
um seguro popular de baixo custo que 
incentiva ainda mais a economia 
solidária na região. Indicamos no 
youtube a busca ‘3a1 - Banco 
Palmas’. 

BOX 2 

        PROGRAMAÇÃO: 
 

  01/09/2011 (Quinta-Feira)  
   
  MANHÃ 
Mesa Redonda 1: Economia 
Solidaria e Educação Popular  
Participantes:  
Profa. Dra. Crislene Rodrigues da 
Silva Morais (Coordenação)  
Prof. Dr. Paulo Roberto Palhano 
Silva (UFPB)  
Prof. Dr. José Severino de Lima 
(UFCG)  
Profa. M.Sc. Jaqueline Dourado do 
Nascimento (UFBA)  
 
TARDE: 
GT 1: Economia Solidaria e 
Educação Popular  
Profa. Dra. Ângela Maria Cavalcanti 
Ramalho (Coordenação)  
 
Mesa Redonda 2: Redes e 
Finanças na Economia Solidárias  
Participantes:  
Profa. Dra. Alicia Ferreira 
Gonçalves (UFPB)  
Profa. M.Sc. Ariadne Scalfoni Rigo 
(UFBA)  
Prof. Dr. Paulo Roberto Palhano 
Silva (UFPB) (Coordenação)  
 
GT 2: Metodologia da 
Incubação e Incubadoras 
Universitárias  
Prof. Dr. Maurício Sardá de Faria 
(UFPB) (Coordenação)  

  

BOX 3 

       PROGRAMAÇÃO: 
 
02/09/2011 (Sexta-Feira)  
MANHÃ: 
PALESTRA: Economia Solidaria e 
o Mundo do Trabalho  
Profa. Dra. Maria Nezilda Culti 
(UEM/PR)  
Profa. M.Sc. Ângela Maria Metri 
Tejo (UFCG)(Coordenação  
Mesa Redonda 3: Metodologia da 
Incubação e Incubadoras 
Universitárias  
Participantes:  
Prof. Dr. José Severino de Lima 
(UFCG) (Coordenação)  
Prof. Dr. Maurício Sardá de Faria 
(UFPB)  
Profa. Dra. Ronalda Barreto Silva 
(UNEB, BAHIA)  
 

 TARDE: 
GT 3: Economia Solidaria e 
Educação Popular  
Profa. M.Sc. Jaqueline Dourado do 
Nascimento (UFBA) (Coordenação)  
Sessão de Pôsteres  
No evento, os integrantes do 
GEPeeeS Fernanda Carvalho e 
Ivonildo da Costa, orientados pelo 
Profº Paulo Palhano, apresentaram 
o tema de estudo: “Educação e 
economia solidária: o movimento 
dialógico das feiras populares nos 
municipios de Natal e Apodí-RN e 
Itapororoca, Mamanguape e João 
Pessoa - PB.Participaram também 
Kym Kanato (voluntário Probex) e 
Asneth Anor (bolsista Pibic)-
GEPeees. 
-Coquetel de Encerramento  
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- 1º ano do GEPeeeS - 
GEPeeeS REALIZA ESTUDOS EM NUCLEOS DE 

ECONOMIA SOLIDÁRIA EM NATAL PARNAMIRIM –RN 
Uma visita técnica a empreendimentos econômicos populares e solidários de 

Natal e Parnamirim-RN encantou integrantes do GEPeeeS. A visita técnica faz da 

comemoração do 1º aniversário do GEPeeeS, constituindo-se como parte do 
processo de formação educacional para congrega estudantes,pesquisadores e 

professores da rede publica do Vale do Mamanguape e UFPB. Sabores, 
paisagens, estilos de produção e comercialização foram observados pelos 

olhares atentos. Entrevistas, anotações, fotografias (...) uma demonstração que é 
preciso estudar o cotidiano. Além desses espaços/cotidiano, o Grupo visitou 
áreas históricas e de relevância cientifica como a UFRN e Barreira do Inferno. 

. 

 
  Feira Agroecologica na UFRN 

. 

 
Os sabores orgânicos  

. 

 
O encontro com a economia solidária 

. 

 
Mercado Publico da Redinha - Natal 

. 

 
Praia de Iemanja – Natal 

. 

 
A encantadora Ecovila Pau Brasil -Pium 

. 

 
Grupo visitou a Barreira do Inferno 

. 

 
BI espaço de pesquisas espaciais 

. 

 
BI encantou membros do GEPeeeS 
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Seminário Nacional do 
Ensino Médio 

 
Foi realizado importante Seminário Nacional 
tendo como foco o „Ensino Médio: História, 

Mobilização e Perspectivas‟. O evento foi promovido 
pelo Programa de Pós-graduação em Educação da 
UERN - Mossoró-RN, sendo uma realização conjunta 
da  UERN, UFERSA, UFAL. Vários professores da 
UFPB participaram do evento, dentre os quais o Prof. 
Dr. Ivonaldo Leite e Dra. Geovania Toscano.                              
. 
Maiores informações podem ser adquiridas no site:    . 
 http://propeg.uern.br/senacem 

 
. 

 
Colabore. 

Socialize as informações do seu setor de trabalho, 
de seu curso, de sua sala de aula.  

O Chegando é o espaço livre para todos... 

 
 

UFPB concede bolsas Reuni 
de assistência ao ensino 
UFPB- 06/12/2011 - 11:52 
As bolsas têm duração de 12 meses, podendo ser renovadas por 
igual período uma única vez para aluno de mestrado, e até três 
vezes para aluno de doutorado 
  

 
A Universidade Federal da Paraíba, através das Pró-Reitorias de 
Graduação e da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, 
divulgou o edital da Chamada Interna nº 01/2011 para a 
concessão de bolsas Reuni de assistência ao ensino . 
  
De acordo com o edital, estão convidados a participar da 
concorrência alunos dos Programas de Pós-Graduação Stricto 
Sensu da UFPB, que devem apresentar as propostas para 
concessão e renovação da concessão de bolsas.  
  
Os objetivos são: Apoiar os Programas de Pós-graduação da 
UFPB através da concessão de bolsas de mestrado e doutorado, 
conforme as ações previstas no Programa de Apoio a Planos de 
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni) 
com a finalidade de contribuir para a melhoria da qualidade do 
ensino de graduação, diminuindo drasticamente os índices de 
evasão e reprovação; ampliar e consolidar a articulação dos 
ensinos de pós-graduação e de graduação; contribuir na 
formação para a docência de mestrandos e doutorandos de 
acordo com os preceitos da Resolução Nº 60/2010 do Consepe.  
  
Também é final idade da chamada conceder cotas de bolsas de 
mestrado e de doutorado aos Programas de Pós -graduação 
Stricto Sensu da UFPB. Os programas, por sua vez, deverão 
selecionar bolsistas para atuar em projetos que se enquadrem 
em pelo menos umas das seguintes l inhas de ação: 
Linha de Ação 1 – Atuação, prioritariamente, em componentes 
curriculares com elevado índice de reprovação, conforme o 
Anexo I, por meio de planos de trabalho que contemplem: 
atividades de reforço, presenciais ou a distância;  
Linha de Ação 2 – Realização de cursos de nivelamento, em 
discipl inas introdutórias, para os alunos recém -ingressos nos 
cursos de graduação; 
Linha de Ação 3 – Implantação de novas metodologias de ensino 
aprendizagem, por meio da atuação de pós -graduandos nas 
discipl inas relacionadas no Anexo I;  
Linha de Ação 4 – Realização de oficinas e workshops com 
carga horária mínima de 60 horas sobre temas que contemplem 
conteúdos programáticos relativos às discipl inas dos quatro 
últ imos semestres dos cursos de graduação;  
Linha de Ação 5 – Atuação no Programa de Suporte Acadêmico, 
vinculado à Pró-Reitoria de Assistência e Promoção ao 
Estudante, voltado para os estudantes com deficiência de 
formação nas áreas de Língua Portuguesa, Matemática, Física, 
Química, Língua Inglesa, Informática e Metodologia da 
Pesquisa. 
  
Para apoiar projetos enquadrados nas linhas de ação 
supracitadas, serão destinadas cotas de bolsas de mestrado no 
valor de R$ 1.200,00 e cotas de bolsas de doutorado no valor de 
R$ 1.800,00. O quantitativo de bolsas disponíveis para a 
presente chamada será definido com base nos dados fornecidos 
pelo SIMEC para 2012. 
  
Interessandos:  www.ufpb.br/reuni   
Fonte:  Agência de Notícias da UFPB - Wellington Farias 

Redução nossa por falta de espaço sem comprometer a matéria . 

 
 
. 

http://propeg.uern.br/senacem
http://www.ufpb.br/reuni
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http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_XWW9QtkdD18/SSn1jcG0yQI/AAAAAAAAATw/ 
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http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_ 
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http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://1.bp. 

. 

 
http://www.outrafrequencia.org/2011/12/charge-socrates-comemora-o-penta.html 
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