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ELEIÇÃO PARA REITORIA DA UFPB. 
PROFESSORES DO CCAE REAGEM ÀS CRITICAS 

. 

 
POVO POTIGUARA FAZ 
RITUAL E RECEBE 

GOVERNADOR da 
Paraíba. P.16,17 e18 

 ***************** 
 

UFPN abre cursos em 

Educação a Distância 

oferecendo 1.835 vagas.  

Inscrições a partir de 12 de 

maio. Pag.15 
 

 

 

INSCRIÇÕES 
ABERTAS PARA O  

I SEMINÁRIO DE 
PESQUISAS E 

PRÁTICAS DO  
CURSO  

EDUCAÇÃO  
DO CAMPO. 

P.10 

 
 

. 

. 

 
Auditório CCAE Mamanguape ficou 
lotado para ouvir os reitoráveis. 

 

RESULTADO DAS 
ELEIÇÕES DO  

C.A. de CIÊNCIA DA 
COMPUTAÇÃO:  

Chapa 1= 30; Chapa 2 = 37; 
Chapa 3= 35;Nulos = 02 
Veja as propostas das chapas.  

Pag.11,12 e 13. 
 
 

Nessa quarta-feira, 16 de maio de 

2012 é data histórica, pois a 

comunidade universitária irá votar 

para escolher seus dirigentes para 

os cargos de reitor e vice-reitor da 

UFPB. Participe. As redes sociais 

alertaram para a possibilidade de 

tumulto, a exemplo do que 

ocorreu no campus 1, quando o 

debate entre os reiteráveis foi 

abortado pela Comissão 

organizadora. Na campanha, 

como é própria de uma disputa 

política, a mídia teve papel de 

destaque para a difusão das 

propostas. Na reta final, os Cursos 

do CCAE – Secretariado e Hotelaria 

foram comparados ao falido aeroporto 

de “Presidente Mombaça”, analisados 

como cursos “inadequados a 

região”(...). Professores dos cursos de 

Hotelaria e Secretário Bilíngue 

lançaram notas repudiando a atitude. 

Estudantes, funcionários e professores 

desses e de outros cursos reagiram 

com indignação. Com o debate 

ocorrido entre os reiteráveis a revolta 

aumentou. Logo em seguida ao 

evento, o próprio CCAE lançou nota 

repudiando a postura de alguns 
reiteráveis. CHEganDo soma-se ao 

coletivo de vozes que defendem os 

cursos do CCAE, mesmo clamando 

pelos necessários aportes em infra-

estrutura, material e de outros itens. 
Particularmente, o CHEganDo 

manifesta solidariedade aos Cursos de 

Secretariado Bilíngue e Hotelaria – 

CCAE – UFPB. Veja os DETALHES nas 

Paginas 4,5,6,7,8 e 9. 

ESTUDANTES E 
PROFESSORES DO  

CCAE INICIAM 
MOBILIZAÇÃO VISANDO 

PARTICIPAÇÃO NO  
IV FIPED. P. 8 

 
ASSEMBLÉIA DE               . 

PROFESSORES DIA 15     – 

Campus 1 –Participe-p.19 

NADA DE 
AULAS 

BLOCADAS.p.8 

SEMINÁRIO 
TEMÁTICO. 

p.14 

CHARGES  DO   
MOMENTO. 

p.9 
Lista dos Projetos aprovados no PROBEX 2012  para execução no Litoral Norte -  CCAE-UFPB.  p.3 

Escute a Rádio Universitária – www.informeja.com.br 
 
     

     

http://www.informeja.com.br/


      CHEganDo,Edição nº 13 maio/2012   

     Lembre-se: o maior projeto é você.Escute a rádio universitária Litoral Norte – www: informeja.com e gepeees.com 

 

2 

Design na economia solidária 
  . 

. 

 
Profa. Débora Maria Quaresma 

 

A CADA DIA surgem mais Organizações Não Governamentais 

(ONGs) cujo propósito é beneficiar, de alguma forma, 

comunidades e pessoas carentes. Essas entidades têm atuado 

nos mais diversos segmentos, sendo inclusive, objeto de estudo.  

 

 

Um exemplo bastante peculiar foi relatado pela coordenadora de 

Design de Moda da ULBRA, Débora Maria Quaresma, em seu 

artigo de conclusão do curso de pós-graduação em Gestão de 

Negócios, realizado na Universidade. 

Lixo é na 

lixeira da 
sala de 
aula 

 
 

 

 

Débora teve como propósito analisar, através de um estudo de caso, a gestão de um 

empreendimento solidário de moda, em contraste com o modelo tradicional de gestão de 

negócios. A entidade observada pela docente está localizada no Rio de Janeiro e capacita 

mulheres de uma favela para que elas consigam desenvolver uma coleção de moda, desde 

o início da criação até a entrega final do produto. “Meu objetivo era compreender se a 

realidade do cotidiano interfere de alguma forma no processo de criação e nos produtos 

que essas mulheres conseguem realizar”, comentou Débora. A professora da ULBRA foi à 

capital carioca, visitou a entidade, conviveu diariamente durante um período com as 
alunas, onde pôde constatar a participação em várias etapas, como oficinas e workshops.  

Segundo Débora, as participantes passam por um período de capacitação de dois anos, na 

qual socializam ideias e trocam experiências. “As alunas conseguem compreender a 

importância do design de moda e do empreendedorismo”, enfatizou a docente da ULBRA. O 

trabalho desenvolvido diariamente foi tão proveitoso que proporcionou a elas desfilar sua 

coleção no maior evento de moda da região, o Fashion Rio.  A análise realizada para a 

construção do artigo foi feita em cima de um empreendimento de moda que é baseado na 

economia solidária, que compreende a autogestão, cooperação, solidariedade e 
empreendedorismo. A ONG analisada já foi premiada pela ONU. 

Ao final de seu trabalho, Débora pode concluir que é de grande importância o período de 

convivência das mulheres carentes na ONG, pois assim elas ficam afastadas de mazelas 

que estavam anteriormente sujeitas, como a violência, por exemplo. A iniciativa promovida 

pela entidade permite a essas mulheres capacitar-se, gerando renda, o que é, em última 

instância, o objetivo principal na economia solidária. O artigo da docente da ULBRA foi 

publicado em um dos maiores portais especializados em moda no Brasil, chamado de 

EnModa. 

 
(SALA DA IMPRENSA: http://www.ulbra.br/imprensa/noticia/ensino-superior/2537/debora-quaresma-design-na-economia-

solidaria/ - Universidade Luterana do Brasil - publicado em 27/02/2012 14h42- Coordenadora conjuga Design de Moda e Gestão 

de Negócios.) 

 

Lixo é 

na 
lixeira 

do 
banheiro 

 

 
 

Lixo é 
na 

lixeira 
da 

central 
de aulas 

 

 
 

 

. 

Expediente CHEganDo – Edição 13 – Maio de 2012                                                                                                                  - Entre na lista do CHEganDo. 
Responsável: Prof. Dr. Paulo Palhano – Mamanguape-Pb 

Contatos: ppalhano1@gmail.com                                                          - Escute a Rádio Universitária – experimental – www.informeja.com.br ou gepeees. 
                                                                                                           * Participe. Envie sugestões e notícias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Eliane Ferreira Martins CCAE 1,00 Cota 

http://www.ulbra.br/imprensa/noticia/ensino-superior/2537/debora-quaresma-design-na-economia-solidaria/
http://www.ulbra.br/imprensa/noticia/ensino-superior/2537/debora-quaresma-design-na-economia-solidaria/
mailto:ppalhano1@gmail.com
http://www.informeja.com.br/
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. 

Registro da visita 
técnica a estaleiro em 
Baia da Traição – PB, 
2012, realizada pelos 
Professores Paulo 
Palhano, Baltazar 
Macaíba e Lusival 
Barcellos – GEPeeeS – 
CCAE- UFPB, além 
Prof. Dr.Keiter Muller 
(Univ. Kent) e bolsitas 
Jim Kanato e Adriano 
Patricio.(2012) 
 
Foto 1 

 
Mangue e pescador em canoa. 
 

. 

UFPB – PRAC 
 COMUNICA RESULTADO DO 

PROBEX 2012 

Primeiramente parabenizar a todos e todas que acreditam na 

EXTENSÂO da UFPB e inscreverão os seus projetos para 
o PROBEX 2012, como também dizer que este ano tivemos pela 
primeira vez as avaliações feitas online, queremos agradece aos 
avaliadores pelo trabalho dos mesmos, coordenado pela CEMA. 

 

1. NOVO CRONOGRAMA: 

Inscrição dos alunos para Seleção de Bolsas nos Projetos: Período de 03/05 à 
08/05/2012 

2. Seleção dos Alunos: Período 09 e 14/05/2012 

3.Divulgação do Resultado da Seleção dos alunos: 

15.05.2012 

4.Início das Atividades dos Projetos: 21.05.2012 

5.Prazo para a Assessoria de Extensão do Centro enviar 
as informações necessárias para confecção da folha de 

pagamento dos Bolsistas à COPAC: 18.05.2012 

6.Prazo para os Coordenadores enviar a frequência dos 
bolsistas para a Assessoria de Extensão do Centro: dia 20 

de cada mês 

7.Prazo para a Assessoria de Extensão enviar a 
frequência para a COPAC: 25 de cada mês 

8.Volume de horas: 20 horas semanais  

Cont. do registro fotográfico. 
Foto 2 

 
Encantadora a simetria artesanal 
Foto 3 

 
 No estaleiro, uma paixão marcada pela tradição 
Foto 4 

 
  Reconhecimento dos espaços de pesquisa 

. 

 

Projetos aprovados 
 

 

Coordenador(a) 

1.Rede empreendedora colaborativa de serviços secretariais no Vale no 
Mamanguape – PB 

Maria Luzitana Conceição dos Santos 

2.Finanças Pessoais: orçamento e controle Dimmitre Morant Vieira Gonçalves Pereira 

3.Ação Continuada de Treinamento e Aperfeiçoamento em Gestão de Serviços 
no Setor de Hotelaria no Vale do Mamanguape 

Eliane Ferreira Martins 

4.Desenvolvimento Institucional de Organizações do Terceiro Setor Márcia Maria de Medeiros Travassos Saeger 
Martins 

5.Saúde e ecologia na escola Micheline de Azevedo Lima 

6.Capacitação de agentes sociais para conservação do patrimônio natural do 
município de Gurjão, PB 

Leonardo Figueiredo de Menezes 

7.Fazendo Extensão, promovendo Igualdade Racial: formação de Banco de 
8.Dados e de Rodas de Diálogos para a escrita da história e memória da 
população negra do Litoral Norte do Estado da Paraíba 

Marco Aurélio Paz Tella 

9.Expoentes da Educação e dos Movimentos Sociais do Vale do Mamanguape Paulo Roberto Palhano Silva 

Projeto de Extensão em Línguas Graziellen Gelli Pinheiro Lima 

10.Inclusão digital e educacional de crianças e adolescentes internos no centro 
de educação produtiva em Pindobal/PB 

Maria da Penha Caetano de Figueiredo Gill 

11.Design em foco:estímulo na vida escolar de Rio Tinto-PB Myrla Lopes Torres 

12.Gincanas de Raciocínio Lógico  Usando Jogos Digitais   Vanessa Farias Dantas 

13.Controle Social e Educação Cidadã: Capacitar a sociedade para exercer a 
cidadania 

João Marcelo Alves Macedo 

14.Consultoria Secretarial Chussy Karlla Souza Antunes 

15.Capacitação da Cadeia Produtiva da Hospitalidade nos Municípios Turísticos 
do Litoral da Paraíba 

Paula Dutra Leao de Menezes 

16.Projeto de apoio à profissionalização: caminhos para o desenvolvimento das 
comunidades do Vale do Mamanguape. 
 

Saulo Emmanuel Vieira Maciel 
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. PROFESSOR ATACA CURSOS DE SECRETARIADO E HOTELARIA 

REITORÁVEL NO DEBATE EM MAMANGUAPE (ABRIL,2012), REFORÇAM CRÍTICAS AOS CURSOS. PROFESSORES DE 
SECRETARIADO E HOTELARIA, ALÉM DO CCAE, LANÇAM NOTAS REPUDIANDO A VISÃO QUE CURSOS SÃO INADEQUADOS. 
 

Em plena campanha política para os cargos de reitor e vice-reitor da UFPB, 

o Prof. Dr. Ademir Alves de Melo, Departamento de Direito Privado do CCJ/UFPB, após ter visitado o 

Campus na unidade Mamanguape escreveu um artigo onde analisa os cursos de Secretario Bilíngue e 

Hotelaria - CCAE. No artigo, o mesmo compara os cursos do CCAE ao falido projeto do aeroporto de 

“Presidente Mombaça”, manifestando que os cursos são “inadequados a região” e ainda indica que o hotel 

escola deveria ter convênios com o já robusto Sistema “S”. Prontamente, professores dos cursos de 

Hotelaria e Secretário Bilíngue lançaram notas reagindo ao posicionamento “de visão restrita” 

(...) do professor. Porém, durante o debate entre os reitoráveis ocorrido no auditório na UFPB Unidade 

Mamanguape as críticas foram novamente explicitadas aos cursos do litoral Norte. A revolta aumentou, pois 

no CCAE existe ensino, inclusive cursos avaliados pelo MEC como o Curso de Pedagogia com nota 5 e os 

demais com nota 4; No CCAE existe extensão, inclusive com diversos projetos de Probex, Proext, PET; 

No CCAE existe pesquisa, inclusive com projetos aprovados pelo CNPq, CAPES e outros. Frente aos 

absurdos pronunciados por alguns reitoráveis, o CCAE lançou nota exigindo retratação e o tratamento 
adequado ao ambiente acadêmico. O CHEganDo soma-se ao coletivo de vozes que defendem os cursos do 

CCAE, mesmo clamando pelos necessários aportes em infra-estrutura, material e de outros itens. 
Particularmente, o CHEganDo manifesta solidariedade aos Cursos de Secretariado Bilíngue e Hotelaria – 

CCAE – UFPB. Temos um CCAE em c o n s t r u ç ã o que requer investimentos para fazer avançar o 
ensino, a extensão e pesquisa. O CHEganDo chama todos da comunidade universitária - estudantes, 

professores e funcionários – a ficarem vigilantes e firmes no empenho de suas atividades cotidianas 

acadêmicas, pois no CCAE tem gente estudando, e tem sociedade que requer os melhores serviços da 

comunidade universitária. O CCAE atende indígenas Potiguaras, Quilombolas, Famílias da Agricultura 

Familiar, Movimentos Sociais, Empresas, Prefeituras Municipais, Comercio, Redes Sociais, gente do Bolsa 

Família, gente que vem de todos os municípios do Vale do Mamanguape, de todos os recantos da Paraíba e 

de outros Estados do Brasil,..., tem uma história construída na sua curta trajetória que merece no mínimo 
respeito. Por ser o CHEganDo um veículo democrático, reune e passa a exibir todas as posições para que os 

leitores possam analisar essa movimentação política de ataques aos cursos e defesa do exercício das ações 

acadêmicas no CCAE- IV Campus-UFPB.  Vejamos paginas 4, 5 e 6. 
Márcia Maria de Medeiros Travassos Saeger 
Martins CCAE 1,00 Cota 

                                                             

TEIA DE ARANHA 
                                                                                                                                                    Ademir Alves de Melo* 

Bem-vinda a crítica construtiva, pois é do embate de ideias que se dirimem contradições e se encontram soluções convergentes para as partes que discordam. Da natureza 

da crítica se identifica o nível de quem a faz e as intenções que o movem a fazê-la, sobretudo quando o debate se restringe ao campo das ideias, jamais resvalando para juízo de 

valores pessoais, carentes de magnanimidade. 
 

Feita esta observação preliminar, reitero a ideia anteriormente exposta em artigo intitulado “O Presidente de Mombaça” de que a UFPB criou dois cursos no Campus IV que 

nada têm a ver com as carências imediatas da região: Curso de Graduação em Hotelaria e Curso de Graduação em Secretariado Executivo Bilíngüe. Do reconhecimento deste 
fato, diante de outras prioridades (Enfermagem, Farmácia, Escola Técnica de Saúde, Engenharia de Energia Renovável, Tecnologia de Alimentos, Turismo, Serviço Social etc.), 

mais afins com as carências efetivas imediatas da Microrregião do Litoral Norte, à conclamação de sua inviabilidade de realização e funcionalidade no processo de formação de 

profissionais há uma grande distância. Seria uma insensatez e demonstração de desconhecimento elementar do perfil socioeconômico regional (imperdoável para um docente 
com doutorado em Desenvolvimento Econômico e pós-doutorado em Planejamento Estratégico, com várias pesquisas no campo de desenvolvimento regional sustentável da 

Paraíba) clamar pela clausura desses cursos e a criação de novos cursos alternativos consoantes as demandas mais sentidas da Microrregião. Muito pelo contrário, uma vez 

criados em tais circunstâncias, cabe à Universidade dar condições de funcionamento pleno aos mesmos, com o suporte logístico operacional requerido para a sua 
sustentabilidade e inserção dos estudantes e graduados no mercado de trabalho. Em termos práticos e resumidos, isto significa agilizar a construção de uma Escola-Hotel, o 

concerto de convênios e parcerias com a Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, o Sistema “S” (SESI, SENAI, SEBRAE e SENAC), Governo do Estado através dos 
órgãos da administração direta e indireta relacionados à formação do alunado e à atração de investimentos públicos e privados, Prefeituras Municipais, EMBRATUR, 

objetivando a criação de uma rede de apoio que garanta a extensão universitária, mediante estágios, capacitação, aperfeiçoamento e inserção do futuro profissional em Hotelaria 

e Secretariado Bilingue na capilaridade de um mercado de trabalho bastante competitivo e seletivo nas suas definições. 
 

Os cursos foram criados órfãos de tais garantias e de meios complementares para que os ensinamentos adquiridos em sala de aula não se restrinjam ao acúmulo de 

conhecimentos teóricos adquiridos e que logo se dissipam quando a teoria não se plasma em realidade no exercício do saber provindo da experiência. 
Resumidamente: a engenharia foi mal elaborada, capenga na origem e carente de ser complementada para que não resulte numa quimera de caboclo sonhador. 

Tampouco carece de sentido o apressado gesto de alguns partidários do continuísmo dessa administração desastrada em querer tirar proveito da crítica construtiva apresentada 

para oxigenar uma campanha eleitoral atolada em desacertos irrespondíveis e que não avança como um inseto preso em teias de aranha, para onde se precipitou à falta de visão 
estratégica. 
Artigos de inteira responsabilidade dos seus assinantes. 
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1ª. Reação:  
                                  O PAPEL DA UNIVERSIDADE FEDERAL,  

        O PROFISSIONAL DE SECRETARIADO EXECUTIVO  
                     E SUA ATUAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VALE DE MAMANGUAPE, DA PARAÍBA E DO BRASIL 

. 

 
Profª Chussy 

. 

 
Profª Maika Zampier 

. 

 
Profª Janete 

. 

 
Profª Luz 

 

Com indignação as professoras da área do curso de Secretariado Executivo do campus IV da UFPB 

receberam o texto “O Presidente de Mombaça” do professor Ademir Melo, em apoio da campanha para a reitoria de 
Margareth e Rabenhorst. (http://www.ufpbmais.com.br/2012/03/24/o-presidente-de-mombaca/).  O texto demonstra a 
falta de conhecimento em relação à profissão do secretariado executivo além da visão restrita sobre o papel da 
universidade no desenvolvimento local e do país. 
  
O(a) profissional de Secretariado Executivo trabalha com o planejamento, organização e gerenciamento de serviços de 
secretaria, além da gestão da informação e do conhecimento com o objetivo de Co-gestão e Assessoria na tomada de 
decisão dos gestores dos níveis estratégicos de diferentes organizações. Através do estudo e prática das técnicas 
secretariais e da assessoria executiva, intelectual e técnico-tática, esse profissional se apresenta para atuação em 
organizações como associações, cooperativas, escolas, prefeituras, secretarias de governo, Ong’s, empresas nacionais 
e internacionais de grande, médio e pequeno porte; além de organizações e movimentos sociais; e, assessoria 
parlamentar a indivíduos que exercem cargos públicos como vereadores e deputados; ou seja, possui habilidades para 
atuação como secretário(a) executivo(a) no setor público, privado e terceiro setor. 
  
Além dessa formação técnica e intelectual, os(as) profissionais que estamos educando no vale do Mamanguape, que 
são filhos e filhas da região, não serão formatados somente para atender as variantes demandas do mercado de 
trabalho, uma visão mercantilista do papel da Universidade, mas sim, serão profissionais tecnicamente qualificados e 
principalmente comprometidos com a realidade local, estadual e nacional atento as deficiências econômicas e falhas 
políticas e, principalmente, entendendo e analisando criticamente às origens dessas carências que não surgem somente 
da falta de gestão democrática da “coisa” publica mas de um processo histórico de dominação e exploração do aparelho 
estatal pelas elites dominantes de cada região. 
  
Assim o curso de Secretariado Executivo do Campus IV da Paraíba deve atender não somente demandas e “carências 
imediatas” da região do Vale de Mamanguape, mas também do estado da Paraíba e da construção de um país que 
proporcione dignidade para todos e todas habitantes. A função de uma Universidade Federal não é somente atender ao 
mercado de trabalho e as “carências imediatas” de uma determinada região de forma assistencialista, ou formatando 
profissionais para empresas de grande porte e multinacionais, mas sim educar profissionais técnica e intelectualmente 
qualificados e acima de tudo comprometidos com a transformação da realidade local, estadual e nacional. A 
Universidade forma cidadãos para a vida. 

Profª Chussy Antunes 
Coordenadora do Curso de Secretariado Executivo - UFPB 

Coordenadora Geral do Escritório Experimental - UFPB 
Profª Maika Zampier 

Vice-Coordenadora do Curso de Secretariado Executivo - UFPB 
Profª Janete Adelino 

Coordenadora de Estágio Supervisionado do curso de Secretariado Executivo  - UFPB 
Profª Luz Santos 

Coordenadora de projetos do Laboratório de Secretariado Executivo  - UFPB 
Artigos de inteira responsabilidade dos seus assinantes. 

http://www.ufpbmais.com.br/2012/03/24/o-presidente-de-mombaca/
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2ª. Reação: 

                        Os verdadeiros arroubos 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

. 

 

     Prof. Dr. Erivaldo Pereira do Nascimento 

. 

 

 

 

 

Ontem eu fui surpreendido pela leitura de um texto, publicado no site dos reitoráveis Margareth e 

Rabenhorst (no linkhttp://www.ufpbmais.com.br/2012/03/24/o-president… e de autoria do Prof. Dr. Ademir Melo. 
No referido texto, o professor afirma: “Semana passada, lembrei-me desses dois arroubos aventureiros ao visitar o Campus IV 
da UFPB, em Rio Tinto/Mamanguape. É que a Universidade criou dois cursos que nada têm a ver com as carências imediatas 

da região: Curso de Graduação em Hotelaria e Curso de Graduação em Secretariado Executivo Bilíngüe.”Até concordo com o 
professor de que no nosso país ocorrem arroubos aventureiros por parte do setor público, mas afirmar que a criação dos 

cursos de Secretariado e de Hotelaria em Mamanguape é um desses arroubos parece-me, no mínimo, um desconhecimento 

da realidade do Litoral Norte. 

Tive a honra de coordenar o curso de Secretariado Executivo Bilíngue por dois anos e meio e, nesse período, pude entender 

melhor qual o perfil do profissional de Secretariado e sua importância no âmbito das instituições públicas, privadas e do 
terceiro setor. O secretário executivo é hoje um profissional estratégico, no âmbito organizacional, que atua não só na 

assessoria, auxiliando a gestão, mas é indispensável na tomada de decisões, na gerência de processos e pessoas, podendo 
ainda trabalhar como consultor e ser um agente empreendedor. Assim, esse profissional tem seu campo de trabalho bastante 

amplo, indo das pequenas e microempresas às multinacionais, passando também pelo serviço público e pelas organizações 
não governamentais. 

Dizer que o Litoral Norte não é campo para a atuação desse profissional ou que o curso de Secretariado não deveria estar ali 

é no mínimo desconsiderar que há instituições públicas e privadas naquela região. A prova é que já temos alunos realizando 
estágio em diversos órgãos públicos, tais como prefeituras, escolas e no próprio Campus IV, sem falar dos que já estão 

inseridos em estágio nas pequenas e médias empresas da região, incluindo bancos. 

Antes mesmo de formar a primeira turma, já possuíamos alunos inseridos no mercado de trabalho local e estadual. Sem falar 

dos que estão se submetendo a concursos públicos e a programas de pós-graduação. 

Quando recebemos a comissão do MEC para avaliar o curso e emitir parecer para seu reconhecimento, ouvimos das 

professoras avaliadoras que o curso de Secretariado e todo o Campus IV tinham uma missão muito grande no Litoral Norte, 
contribuir para o desenvolvimento local e serem agentes de mudança. Isso nos foi dito na última reunião de trabalho da 

comissão, da qual participou também o vice-diretor do Campus IV, prof. Lusival. O relatório da comissão não só aprovou o 

curso como atribuiu conceito 4,0 (numa escala de 1,0 a 5,0). Isso é uma prova da qualidade do curso, do seu corpo docente, 
dos alunos e servidores, bem como de sua inserção na comunidade local e no estado. 

Acredito que falta ao professor Ademir Melo conhecer um pouco mais o Litoral Norte da Paraíba. Falta-lhe também conhecer a 
realidade do Campus IV, dos nossos cursos e do trabalho que estamos desempenhando. 

E digo isso por experiência própria: foi inserido no Campus IV e coordenando o curso de Secretariado, realizando pesquisas 
científicas na área que descobri a importância da profissão e do curso e seu enorme papel no desenvolvimento das 

organizações. Aconselho ao professor Ademir Melo que faça o mesmo, bem como aos reitoráveis, antes de ficar denominando 
as ações da instituição de “arroubos aventureiros”. 

Prof. Dr. Erivaldo Pereira do Nascimento 
Ex-coordenador do curso de Secretariado Executivo Bilíngue – Campus IV 

Coordenador do curso de Letras – Campus IV 
Presidente da Sociedade Brasileira de Secretariado 

Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq                                                                                                                                                                                                Artigo de inteira responsabilidade do seu assinante. 

http://www.ufpbmais.com.br/2012/03/24/o-presidente-de-mombaca/%29
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.3ª. Reação: 

                        CCAE 
 
. 

 

Construção da Pós-
Graduação de 
Antropologia e Ecologia 
no Campus do Litoral 
Norte –Unidade Rio Tinto 
– CCAE-UFPB.  
 

 

. 

 

Alexandre Scaico, 

Diretor do  

CCAE-UFPB  

 

. 

Lusival Barcellos,  
Vice-Diretor do  

CCAE-CCAE-UFPB.     

 
. 

 

Construção do auditório no 
Campus do Litoral Norte –
Unidade Rio Tinto – CCAE-
UFPB.  

Universidade Federal da Paraíba 
Campus IV – Litoral Norte 

Centro de Ciências Aplicadas e Educação 

 
                                                                                                             Rio Tinto, 02 de maio 2012. 

NOTA DE ESCLARECIMENTO 
 

O Campus IV da UFPB, que abriga o Centro de Ciências Aplicadas e Educação (CCAE) possui uma 

organização singular, ao ter duas unidades distintas: uma na cidade de Mamanguape e outra na cidade de Rio Tinto. 
A distância entre as duas unidades é de aproximadamente 7 Km. Por se tratar de um único Centro, nos eventos 
promovidos no CCAE é prática disponibilizar transporte entre as unidades para a comunidade acadêmica da unidade 
em que o evento não está sediado poder participar das atividades. No dia 09/04/2012, antes do debate dos 
candidatos à Reitoria do dia 26/04/12, na unidade de Mamanguape, o Presidente da Comissão Eleitoral Jonábio 
Barbosa dos Santos, bem como o Conselho de Centro do CCAE, foram informados pela Direção de Centro de que no 
dia do debate haveria necessidade de transporte para o deslocamento dos discentes e docentes entre as duas 
unidades.  
 
Ficou então acordado, como é prática no CCAE, que o ônibus do Centro seria disponibilizado para fazer o transporte 
Rio Tinto – Mamanguape no início da noite, e Mamanguape – Rio Tinto ao término do debate. 
 
No dia do debate o ônibus do CCAE ficou à disposição da comunidade acadêmica do CCAE, independentemente de 
sua preferência eleitoral, para fazer o translado entre as duas unidades de ensino, por entender a importância da 
atividade dentro do processo democrático de escolha do próximo reitorado da UFPB. Sendo assim a liberação do 
ônibus esteve calcada não no desejo de apoio a esta ou aquela candidatura, mas na ampla franquia de acesso às 
discussões que iriam ocorrer. 
 
A direção do CCAE repudia as calúnias dirigidas a este Centro no dia do debate, bem como as demais manifestações 
detratantes originadas a partir de então. Toda comunidade universitária do CCAE foi desrespeitada e desonrada por 
denúncias completamente absurdas, infames, irresponsáveis e sem nenhum fundamento. Salientamos que nenhum 
candidato, ou seu representante, procurou a Direção de Centro do CCAE para pedir esclarecimentos sobre o fato. 
Solicitamos da Comissão Eleitoral a retratação, por escrito, das candidaturas que estão atingindo imagem do CCAE e 
que tome as providências necessárias para coibir, segundo a legislação eleitoral em vigor, tamanha 
irresponsabilidade praticada contra o CCAE - Campus IV - Litoral Norte. 

Prof. Alexandre Scaico 
Diretor do CCAE 

Prof. Lusival A. Barcellos 
Vice-Diretor do CCAE 

 
Artigos de inteira responsabilidade dos seus assinantes. 
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JUNTO     E     MISTURADO 
. 

16 DE MAIO DE 2012: ELEIÇÕES PARA 

REITOR E VICE-REITOR DA UFPB. Tivemos 

uma campanha marcada pelo uso de cores, 

material publicitário, difusão de ideias via 

redes sócias, debates ocorridos e debate 

cancelado. Também caracterizada pela 

presença de dialogo as chapas com 

estudantes, professores e funcionários. 

Uma campanha marcada pela emoção.  Nos 

últimos dias várias redes sociais 

noticiaram que poderá haver ‘fatos’ para 

tumultuar o ambiente da votação. 

Solicitamos vigilância a cada estudante, 

funcionário e professor. Uma universidade 

democrática e plural se faz com gente 

dialogando, votando, ... Evitar os excessos 

é fundamental. Participe ! ! ! 

NADA DE AULAS BLOCADAS para o próximo 

semestre, salvo novo encaminhamento, aplicar-

se-á a decisão do CONSEPE que proíbe a 

organização dos horários, pelos departamentos, 

em 4 horas corridas, devendo ser feito então o 

fracionamento em dois horários. Na 

configuração de horários do próximo semestre, 

nenhuma das aulas serão mais blocadas. Essa 

decisão do CONSEPE amplia a pauleira para 

professores que ministram aulas nas unidades 

de Mamanguape e Rio Tinto. 

FÉRIAS.O Prof. Dr. Alexandre Scaico, diretor 

do CCAE, já regressou de suas merecidas férias. 

Em sua pauta: o acompanhamento das obras 

do ‘hotel escola’ vinculado ao Curso de 

Hotelaria, do ‘Auditório’ e ‘ambientes da Pós-

Graduação de Antropologia e Ecologia’. 
MALAS. O Prof. Dr. Mateus, ZenMataeus, toma 
posse nesse dia 08 de maio no IFRN. Deixando o 
vasto legado junto ao Curso de Pedagogia. O 
Chegando felicita e deseja os melhores caminhos ao 
Prof. Mateus. Quem será o (a) próximo (a)? 

FERIADO em RIO TINTO e no CCAE DIA 22 de 
Maio. Mas, aula normal em Mamanguape. 

CARTEIRAS DE ESTUDANTES. As carteiras de 

estudantes já estão sendo distribuídas no CCAE 

unidade de Mamanguape e Rio Tinto. 

Interessados devem procurar Gerailton. 
PLANTAS. As 100 mudas das espécies de Pau Brasil 

e Ipê Amarelo plantadas no dia 30 de novembro de 
2011, pelo GEPeeeS, numa ação coordenada pelo 
Prof. Paulo Palhano, estão vivíssimas. Parabéns para 
todos. Parabéns para os trabalhadores da 

jardinagem. Igual movimentação irá acontecer na 

unidade de Rio Tinto nos próximos dias  

SAIU O RESULTADO da seleção do Edital Probex. Do 

CCAE foram aprovados XX Projetos.  

PAULO FREIRE. Foi publicada lei que declara Paulo Freire 

patrono da educação brasileira. O projeto de lei foi 

aprovado no início de março pela Comissão de 

Educação, Cultura e Esporte do Senado, em decisão 

terminativa, por unanimidade. Freire ganhou 41 títulos 

de doutor honoris causa de universidades como 

Harvard, Cambridge e Oxford. Foi preso em 1964, 

exilou-se depois no Chile e percorreu diversos países, 

sempre levando seu modelo de alfabetização, antes de 

retornar ao Brasil em 1979, após a publicação da Lei da 

Anistia. Em São Paulo assumiu a Secretaria de Educação 

no Gov. da Paraibana Luiza Erundina. 

ANPOCS – No período de 02/04 a 07/05/2012 a 

ANPOCS recebe proposta para mesas-redondas. 

Titulação mínima para submissão de proposta: ser doutor. 

II SEMINÁRIO de Estudos Medievais da Paraíba será 

nos dias 11, 12 e 13 de junho, na UFPB. Tema: "Sábias, 

Guerreiras e Místicas". Na ocasião será realizada 

homenagem aos 600 anos de Joana D´Arc. Prazo das 

inscrições: até dia 15 de maio. Contato com Prof. 

Luciano Calado: Contatos:giemufpb@gmail.com   

ESPECIALIZAÇÃO em Matemática CCAE está de vento 

em polpa. Uma BOA iniciativa para educadores da região. 
CALORADA foi um sucesso. A chapa que venceu as 

eleições para o CA de Computação deverá anunciar a 

festa da vitória.  

A ONDA AZUL NA QUINTA UNIVERSITÁRIA acolheu 

a Professora Lúcia Guerra. A candidata escutou a boa 

música, saudou os estudantes e qualificou o evento com 

nota 10. “CCAE está de parabéns pelo envolvimento 

cultural com a comunidade do Vale do Mamanguape”, 

ressaltou a liderança da onda azul. 

DEBATE CANCELADO. Notícias vindas do Campus1, 

Jampa, anuncia que foi cancelado o debate entre 

reiteráveis da UFPB. Motivo: pergunte a Comissão 

Eleitoral. Lamentável o ocorrido !!!   
 

PALESTRA NA CONAB discutirá as Políticas Públicas 

para a Agricultura Familiar no Estado da Paraíba: 

Desafios e Tendências. Data: 9-5-2012, das 08h30min 

às 10h00minh. Evento no auditório azul CCSA.   

EREDSs regionais mobiliza estudantes e professores da 

UFPB e UFCG. Seminários, palestras e relatos de 

vivências. Programação: www.eneds.ct.ufrn.br. 

Inscrição de resumo até 22 de abril de 2012. 

VI EXPOSIÇÃO DOS EXPOENTES DA EDUCAÇÃO 

educadores escolares e dos movimentos sociais do Vale 

do Mamanguape 30 e 31 de maio de 2012. Inscrições 

sala 13 com Camila Nobrega                                       .                                       

mailto:giemufpb@gmail.com
http://www.eneds.ct.ufrn.br/
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 CHARGES DO MOMENTO 
Com a aprovação do Código Florestal Brasileiro os movimentos sociais realizam intensas 

mobilizações. Entidades populares estão realizando diversas manifestações - atos públicos, 
caminhadas...- contra o Novo Código Florestal aprovado pelo Congresso.  

Agora, as pressões são direcionadas para pressionar a presidente Dilma para vete os itens que 
contrariam os avanços na luta pela preservação do meio ambiente no País. 

. 

 

. 

 
 

. 

 
Defenda o meio ambiente 

. 

 
Combata 
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. 

I SEMINÁRIO DE PESQUISAS E PRÁTICAS 

DO CURSO DE PEDAGOGIA –  

EDUCAÇÃO DO CAMPO 

. 

O I SEPPEC é um evento organizado pelo Curso de Pedagogia – Educação do 

Campo da Universidade Federal da Paraíba acontecerá no Campus I – João 

Pessoa no período de 13 a 15 de junho de 2012. A coordenadora geral do evento 

Profa.  Maria do Socorro Xavier Batista (e-mail: socorroxbatista@gmail.com) 

afirma que está tudo pronto para o grande evento. 

 

O I SEPPEC tem como objetivos promover o encontro de pesquisadores, 

estudantes, militantes e educadores que desenvolvem atividades junto aos 

sujeitos do campo para socialização e  discussão das experiências de pesquisas e 

práticas em Educação do Campo. 

  

O seminário busca também fortalecer a luta dos movimentos sociais pelo direito 

dos povos do campo a uma educação de qualidade que valorize suas culturas e 

modo de vida e contribuir para o avanço das reflexões coletivas sobre a 

Educação do Campo e seus desdobramentos nos mais variados âmbitos 

educacionais, desde a Educação Básica e a Eja, passando pelo Ensino Superior 

e indo até a discussão sobre as políticas públicas e a formação dos professores. 

 

O Curso de Pedagogia – Educação do Campo foi iniciado em 2009 como parte 

do REUNI - Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais, mas sua origem está relacionada com o Curso de 

Pedagogia para educadores dos movimentos sociais do campo vinculados aos 

Assentamentos da Reforma Agrária do INCRA.  

 

O evento está constará de atividades cientificas e culturais envolvendo 

palestras, mesas redondas, oficinas e atividade de campo com uma visita a 

escola de assentamento. 

GRUPOS DE TRABALHO (GTs) INFORMAÇÕES GERAIS 
GT 1 – Movimentos sociais, estado e 
políticas públicas de educação do campo;  
GT 2 – Educação Escolar do Campo;  
GT 3 – Educação do Campo no Ensino 
Superior; 
GT 4 – Educação do Campo, 
Desenvolvimento Sustentável, Agroecologia 
e Soberania Alimentar; 
GT 5 – Memória, História e Pedagogia do 
Movimento Camponês;  
GT 7 – Educação do Campo e Formação de 
Professores;  
GT 8 – Cultura, Identidade e Território da 
Educação do Campo;  
GT 9 – Educação do Campo e Educação 
Contextualizada; e  
GT 10 – Educação do Campo e Educação de 
Jovens e Adultos 

Site:  
http://seppec2012.webnode.com/ 

E-mail:   
seppec2012ufpb@hotmail.comntaente 

Prazo para enviar de trabalho: 
Até o dia: 04/05/12  

Prazo inscrição sem 

apresentação de trabalho: 
 Até o dia: 18/05/12  

Divulgação de trabalhos 

aceitos:  
Dia 25/05/12  

 

Manitu´s 
Bar e 

Restaurante 

 

 
 

 
Refeições, Petiscos, 

Bebidas. 
Tudo no melhor estilo 

 
 

 

 
 

Salema, 
Mamanguape-PB. 

88745499 
 

Atendimento 
personalizado. 

Amplo 
estacionamento. 

 
LIXO NA LIXEIRA 

 

. 

mailto:socorroxbatista@gmail.com
http://seppec2012.webnode.com/
mailto:seppec2012ufpb@hotmail.comntaente
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Eleições para a direção do C.A. do Curso de Ciência da Computação. 

                              Propostas 

CHAPA 1 
 Vamos juntos que o c.a. é de tod@s nós 

Queremos fazer uma gestão participativa em conjunto com a coordenação do nosso curso para que 

juntos possamos ajudar a trazer melhorias aos alunos, trabalhando junto com Pasqueline e ouvindo o 
que nossos colegas têm a dizer, para fazer deste novo mandato que está por vir, mais participativo, 
próximo dos alunos e da coordenação. Não queremos apenas fazer promessas, que logo ficarão 
esquecidas, temos um ano e sabemos que isso é pouco tempo e por isso que buscamos a orientação da 
nossa coordenadora para contribuir com propostas que pudéssemos realmente cumprir nesse curto 
espaço de tempo que teremos, caso sejamos escolhidos para representar os alunos de Computação. 

Nossos membros: 
Presidente: Adriano Patrício (P6)  |email| -  adriano.patricio@dce.ufpb.br 

Vice-Presidente: Leonardo Rodrigues (P5) |email| -  leonardo.rodrigues@dce.ufpb.br 

Tesoureiro: Maelso Bruno Pacheco (P4) |email| -  maelso.bruno@dce.ufpb.br 

Secretaria: Rozimar Rodrigues de Brito (P5) |email| -  rozimar.rodrigues@dce.ufpb.br 

Diretora de Eventos: Álisson de Lima Farias (P6) |email| -  alisson.farias@dce.ufpb.br 

Diretor de Comunicação: Jefferson Santos (P5) |email| -  jefferson.simplicio@dce.ufpb.br 

1º Assessor de Ingressos: Hobbys Pierre (P1) |email| -  hobys.piere@dce.ufpb.br 

2 º Assessor de Ingressos: Deyson Daniel (P1) |email| -  deyson.daniel@dce.ufpb.br 

Conheça algumas de nossas propostas: 

1. Estabelecer convênios com os principais estabelecimentos da cidade, a exemplo de copiadoras, lan 
houses e restaurantes, com o intuito de promover melhores preços para os alunos do curso de 
Computação; 

2. Auxiliar a coordenação na organização de eventos acadêmicos; 
3. Organizar eventos socioculturais, como as calouradas; 
4. Ajudar a conseguir patrocínios para as turmas de concluintes que farão festa de formatura; 
5. Promover e incentivar o lazer, com a criação de um espaço para exibição de filmes, que possibilitará 

melhorias no convívio e interação entre os alunos; 
6. Elaborar um Manual para os alunos novatos que chegam a Rio Tinto, com as principais informações 

que eles precisam saber: possíveis lugares de moradia, restaurantes e outras informações que 
possam vir a ser uteis na vida acadêmica deles. 

E-mail para contatos: Adriano Patrício da Silva – adriano.patricio@dce.ufpb.br- Responsabilidade dos organizadores do texto 

file:///C:/Users/Cliente/AppData/Roaming/Microsoft/Word/adriano.patricio@dce.ufpb.br
mailto:leonardo.rodrigues@dce.ufpb.br
mailto:maelso.bruno@dce.ufpb.br
mailto:rozimar.rodrigues@dce.ufpb.br
mailto:alisson.farias@dce.ufpb.br
mailto:jefferson.simplicio@dce.ufpb.br
mailto:hobys.piere@dce.ufpb.br
mailto:deyson.daniel@dce.ufpb.br
mailto:adriano.patricio@dce.ufpb.br-%20Responsabilidade
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Eleições para a direção do C.A. do Curso de Ciência da Computação 

CHAPA ELEITA – PARABÉNS -VEJA SUAS PROPOSTAS:  

SIMPLICIDADE E AUTENTICIDADE 

CHAPA 2 
Quem Conhece, Acredita e Vota!!! 

SOMOS UM! 
Integrantes:  
Jozias Rolim (Presidente)  
Jonnathann Finizolla (Vice-Presidente)  
Mario Alves (1º Tesoureiro)  
Gabriel Marcos (2º Tesoureiro)  
Felipe Falcão (Secretário Geral)  
Wênio Kelson (Diretoria de Eventos e Integração Acadêmica)  
Juliene Santos (Assessoria Estudantil)  
Peron Filho (Diretor de Comunicação e Imprensa)  

 
 

Propostas: 
 

1. Impressões Gratuitas direto do CA, para todos os alunos do curso; 
2. Internet WIFI direto do CA, com qualidade para todos do curso; 

3. Fazer campeonatos esportivos, integrando todos os cursos do Campus IV; e 
4. Criação de um CNPJ, iremos transformar o CA em uma empresa de desenvolvedores 

de técnicos e programadores, redirecionando para outras empresas,  
fazendo gerar dinheiro e produção. 

 
E-mail para contatos: Peron Pessoa: <peronf@bol.com.br.Responsabilidade dos organizadores do texto 

 

 

. 



      CHEganDo,Edição nº 13 maio/2012   

     Lembre-se: o maior projeto é você.Escute a rádio universitária Litoral Norte – www: informeja.com e gepeees.com 

 

13 

Eleições para a direção do C.A. do Curso de Ciência da Computação. 

                           Propostas: 

CHAPA 3 
Compromisso de mudar. Oposição firme forte. 

 
Integrantes:  

 
 
 

   
 

   

 

Olá. Sou Adriano Marques, turma de 2009.2, cursando o 5º período deste curso, participei de alguns projetos entre eles o PROEXT, 

capacitação tecnológica discente e docente das escolas da rede pública, e criei o Projeto Voluntário de Monitores Informatizados – PVMI. 

Atualmente sou candidato à presidência do C.A. de computação, e estou disposto a lutar por melhorias no nosso curso e campus. 

 

Como tudo começa da base, começaremos pelo 1º período de computação, a tão famosa “recepção dos feras”, depois “Calouradas”, e no 

meio desse processo, queremos implantar o fundo de formatura para que os alunos possam gerenciar o seu dinheiro sem maiores 

transtornos no final do curso, quando acontecer a tão esperada formatura. Não podemos esquecer, da tão famosa e problemática internet 

do campus IV, muitos alunos por não conseguirem realizar seus trabalhos na universidade, são obrigados a pagarem uma lan house por 

conta da lentidão da rede do campus, vendo isto vamos juntos na luta pela melhoria da rede e a retomada do projeto de substituição dos 

cabos de par trançado por cabos de fibra ótica. 

 

Na nossa gestão iremos evitar a evasão de alunos durante o decorrer do curso, um exemplo disso é quando 50 alunos entram hoje no 1º 

Período; mas quando esta turma estiver no 3º período, esse número é reduzido bruscamente para menos da metade. Por isso vamos 

diminuir a evasão e a decepção desses alunos e ajudando nessa caminhada com motivações semestrais, palestrantes periódicos, míni-

olímpiadas de linguagens de programação, e não se esquecendo de que uma das melhores motivações é o lazer do acadêmico, queremos 

criar campeonatos de jogos poliesportivos, entre esses campeonatos de tênis, futsal; e campeonatos eletrônicos. 

Por isso, caro acadêmico de computação, convido a você a fazer parte da chapa 3 – Compromisso Para Mudar votando na gente no dia 

09/05/2012 e participando ativamente das mudanças que futuramente ocorrerão. Vamos juntos à luta, vote chapa 3, um compromisso 

firmado com você. 

Responsabilidade dos organizadores do texto 

E-mail para contatos: Adriano Marques - adrianor44@gmail.com - www.facebook.com/CompromissoParaMudar 
 

              Adriano R. Marques Da Silveira - Presidente 
               Jeferson José Da Silva – Vice-Presidente 

        José Diogo Francisco Da Silva: Secretario Geral 
               Robson Soares De Lima: Secretário Adjunto: 
               Emanoel Rair Amâncio Lima: Tesoureiro Geral 
               Fabrício Do Nascimento Silva: 1° Tesoureiro 
               Fábio Júnior De Oliveira: Diretoria de Esporte e Lazer 
               Gesse Viana Da Silva: Diretoria de Arte e Cultura 
               Abrahão Enéias Da Silva: Diretoria de Política Institucional 
               Ravi Sampaio De Souza Fernandes: Assessoria Estudantil 
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Curso de Pedagogia 

X SEMINÁRIO TEMÁTICO DA EDUCAÇÃO 
  

DELIBERAÇÕES 
A Coordenadora do Curso de Pedagogia, 

Profa. Dra. Célia Teixeira comunica:  
 

SEMINÁRIO TEMATICO 

EM EDUCAÇÃO DO CURSO DE 
PEDAGOGIA – CCAE – UFPB. 
 

O local de realização do seminario: 
Auditorio da UFPB - Campus Mamanguape 

 
Cor dos materiais de divulgação, 

pastas e camisetas 
Azul degradée 

  
Data da realização do evento: 

Período de 22 a 25 de Maio de 2012. 
 

Tema: 
 A ARTE DO CONHECIMENTO 

TRANSFORMA: Avaliação Educacional 

 
Valor das inscrições: $15,00 

 
Orientações de GT: Ficou deliberado que 

os docentes orientadores deverão compor 
os horários de leitura, debates e 

organizações dos Gts de acordo com os 
pactos feitos com os seus alunos, 

adequando da melhor forma as datas e 
horários de orientações.  

Ps: Os Gts serão apresentados em 
mais de um dia do evento. 

 
Apresentação das comunicações 

no Seminário Temático e o processo 

de avaliação: O graduando será avaliado 
nos seguintes critérios: presença nos 

encontros, entrega pontual das atividades 
solicitadas pelo professor orientador e 

envolvimento na organização e 
apresentação das comunicações.  

 

Os professores participantes das orientações - GTs: 

Profa Terezinha; Profa Melânia; Prof Mateus; 

Profa Daniela; Prof Joseval; Profa 
Francymara; Prof Paulo; Prof Lusival; Profa 

Célia; Prof Antonio; Prof Ivonaldo; Profa 
Penha; Profa Sonia; Profa Rossana 

Solicito que os professores que ainda não 
colocaram seus nomes e se predispor me 

procurem na segunda, terça ou quarta na 
coordenação ou via email, pois logo 

ocorrerá as inscrições. 
 

Ps: Ementas dos GTs deverão ser 
entregues dia 01/03/2012 

 

Ps: Os assuntos das plenarias 
envolverão assuntos das equipes, 

avaliando a organização do evento. 
Assim, solicitamos que as orientações 

de GTs ocorram em horários diferentes. 
 

Os professores participantes das equipes de 

trabalho:  

Profa Terezinha - Prêmio 

Profa Melânia; Prof Mateus - Cerimonial 
Profa Daniela; Prof Joseval - secretaria 

Prof Paulo - chegança 

Prof Lusival; Profa Penha; - Patrocínio e 
Finanças 

Prof Antonio;Prof Ivonaldo - Infraestrutura 
Ps: Solicito que os colegas que ainda não 

colocaram seus nomes nas equipes, me 
procurem na segunda, terça ou quarta na 

coordenação ou via email, e inscrevam-se 
pois logo as inscrições acontecerão. 

 
Desde já, muito obrigada a todas e todos 

Att 
Abraços Acadêmicos 

Profa Dra Célia Regina Teixeira - 
Universidade Federal da Paraíba - Campus IV 
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Banco Palmas receber  

R$ 3 milhões do BNDES 

 
Jocifran Dantas 

 

horas atrás) 
 

 
 

 

 

Criado em janeiro de 1998, o Banco Palmas, com 
sede em Fortaleza, capita do Ceará, foi o primeiro 
banco comunitário do Brasil a receber recursos do 
BNDES. 

Por meio de uma parceria com o Instituto Palmas, 
em julho de 2010, um contrato de financiamento do 
BNDES permitiu a abertura de crédito de R$ 3 
milhões para a instituição - o Instituto será 
responsável por operações de microcrédito para os 
tomadores indicados pela rede de bancos 
comunitários do Brasil. 

Em paralelo, com apoio da Secretaria Nacional de 
Economia Solidária, do Ministério do Trabalho e 
Emprego, foram realizados investimentos na 
estruturação de novos bancos comunitários. Assim, 
em janeiro de 2010, havia 51 deles em 
funcionamento. As instituições oferecem crédito para 
produção e consumo, fazem abertura de conta e 
oferecem vários serviços bancários como seguro de 
vida, aos quais os empreendedores locais não tinham 
acesso. (A.A.) 
(http://www.valor.com.br/impresso/nordeste/benefi
ciarios-deixam-pobreza-em-12-meses) 

INCUBES NA PARAIBA 

Em março-2012, uma caravana coordenada pelos 
Professores Mauricio Sardá, Paulo Palhano e José 
Brendan Macdonald reunindo estudantes, bolsistas 
da UFPB e membros de projeto vinculados a 
economia solidária esteve no Banco Palmas.  

Atualmente, o Instituto Palmas coordena uma rede 
de bancos comunitários e pontos de finanças 
comunitários espalhados por todo o país. Na Paraíba, 
a INCUBES em ação conjunta com a UFBA vem 
acompanhando a instalação e desenvolvimento de 
vários bancos comunitários.  

A INCUBES é a incubadora da UFPB.  
incubes@googlegroups.com . Chegando 
parabeniza o Banco Palmas. 

 

Educação a Distância oferece 1.835 
vagas para cursos de licenciaturas 

 
 
GRADUAÇÃO A DISTANCIA  
 
A Universidade Federal do Rio Grande do Norte realiza em junho o Processo Seletivo para 
os cursos de graduação da Educação Superior a Distância para o segundo semestre deste 
ano. Serão oferecidas  1.835  vagas nos cursos de licenciatura, distribuídas em diversos 
polos do Rio Grande do Norte. 

 

 
INSCRIÇÕES 
As inscrições serão feitas a partir de 12 de maio, prosseguindo até as 23h59 do dia 24, 
exclusivamente pela internet, através do portal da Comissão Permanente do Vestibular 
(COMPERVE), no endereço www.comperve.ufrn.br, onde estarão disponíveis o edital e o 
formulário de inscrição. 

 

Aberto aos candidatos portadores de certificado de conclusão do ensino médio ou curso 
equivalente, o Processo Seletivo será realizado nos polos de Caicó, Caraúbas, Currais 
Novos, Extremoz, Grossos, Guamaré, Luis Gomes, Macau, Marcelino Vieira, Martins, Natal, 
Nova Cruz e Parnamirim. 

 

As vagas estarão distribuídas entre os cursos de licenciatura em Ciências Biológicas, 
Educação Física, Geografia, Letras, Pedagogia, Química, Matemática e Física. 

 

As provas serão realizadas dia 3 de junho em locais a serem definidos pela COMPERVE. A 
divulgação ocorrerá a partir do dia 30 de maio. 

 

A Resolução que dispõe sobre esse processo seletivo foi aprovada pelo Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão (CONSEPE), em reunião realizada na manhã desta sexta-feira, 27, e 
será disponibilizada pela Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) e a COMPERVE a partir 
desta sexta-feira, 27. 

  

 
Confira o calendário de atividades no quadro abaixo: 
  

Atividade Data ou Período 
Divulgação do edital: Dia 27 de abril de 2012. 

Período para inscrição: 
A partir das 8h00min do dia 12 de maio de 2012 até às 
23h59min do dia 24 de maio de 2012, observando o 
horário oficial local. 

Período para envio ou entrega 
do Requerimento de 
Atendimento Especial: 

De 14 a 25 de maio de 2012. Consultar item 11 do 
Edital. 

Período para efetuar o 
pagamento do boleto bancário: De 12 a 25 de maio de 2012. 

Validação das inscrições: Dia 30 de maio de 2012. 
Divulgação dos locais de prova: Dia 30 de maio de 2012. 
Aplicação das provas: Dia 3 de junho de 2012. 

  

Mais informações: 

 http://www.comperve.ufrn.br/conteudo/psdistancia/2012/informacoes.php 

  
 

http://www.valor.com.br/impresso/nordeste/beneficiarios-deixam-pobreza-em-12-meses
http://www.valor.com.br/impresso/nordeste/beneficiarios-deixam-pobreza-em-12-meses
mailto:incubes@googlegroups.com
http://www.comperve.ufrn.br/conteudo/psdistancia/2012/informacoes.php
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. 
Foto 1 

 
512 anos de história de resistência 

Foto 2 

 
Cacique geral Sandro liderá seu povo 

Foto 3 

 
Intensa participação dos curumins 

Povo Potiguara comemora 512 anos de história 

marcada pela resistência, pelo amor a terra e a Tupã. 
Foto 4 

 
Musicalidade: garante os ritnos 

Foto 5. 

 
Furnas: terreiro sagrado. 

Foto 6. 

 
A festa: local de reencontros 

Foto 7 

 
Fumar o cachimbo: ato de purificação 

O povo guerreiro Potiguara comemorou 512 
anos (Foto 1) de presença com resistência e 
amor as forças da natureza e Tupã nas terras 
da Paraíba e do Rio Grande do Norte. 
No dia 19 de abril de 2012, no terreiro 
sagrado, o Cacique Geral Sandro coordenou 
as festividades (Foto 2) na aldeia mãe, no 
terreiro sagrado da Furnas (Foto5), localizada 
na aldeia São Francisco – Baia da Traição. 
Para animar a festa, muita musicalidade (Foto 
4).Grande confraternização entre Potiguaras, 
parentes e a sociedade. Acolher as boas 

energias do sagrado, pedir proteção, por meio 
de cantos, das danças, dos gestos, da numa 
sintonia entre o sagrado e a vida particular de 
cada indígena. Corpos pintados, cobertos de 
colares, cocar, maracá, cachimbo (...) tudo 
sincronizado na cerimônia de grande 
significado para todos os indígenas. (Fotos 
3,4, 6, 7,8,9 e 11) 

Foto 8 

 
A família: tradição no artesanato 

Foto 9 Foto 10 Foto 11 



      CHEganDo,Edição nº 13 maio/2012   

     Lembre-se: o maior projeto é você.Escute a rádio universitária Litoral Norte – www: informeja.com e gepeees.com 

 

17 

 
Atenção em todo o ritual 

 
Presença da promotoria 

 
Na festa: corpos pintados 

Foto 12 

 
Famílias tocam e cantam 

Foto 13 
 

 
Cacique Geral Sandro unificar 

Foto 14 

 
Canto da Jurema - proteção 

NA FESTA A REVELAÇÃO DA IDENTIDADE POTIGUARA 
Foto 15 

 
Curumim batizado 

As comemorações reuniram centenas de 
índios Potiguaras e parentes, além de 
estudantes e professores universitários da 
UFPB, UEPB e UFCG, como também 

populares de Baia da Traição, Mataraca, 
Marcação, Rio Tinto, Mamanguape, João 
Pessoa e outros (Fotos 12,13,14). 
Autoridades governamentais e movimentos 

sociais também participaram dos rituais.  
Na festa, gente se encontra, se 
confraterniza, revê amigos, renova os 

diálogos, ocorrem os olhares e abraços. Na 
festa, gente canta, inicia relacionamentos, 
acerta novas atividades... 
Na festa, gente aparece com corpos 
pintados ou pinta no local. Gente vem de 
saiote, cocar, colares. Uma alegria 

contagiante, espiritual, que fortalece a alma 
No inicio das festividades, na Furna, 
ocorreu o batismo de Curumim pelo Pároco 
Edriano Batista Barbosa (Fotos 15 e 16). Em 

seguida, os indígenas recepcionaram o 
Duciran Van Marsen Farena (Foto 17), membro 

do Ministério Público na Paraíba. A 
juventude indígena manifesta a identidade 
potiguara (Fotos 18,19 e 20)  
Continuando a festa, um dos momentos 
mais esperados, foi com a chegada do 

Foto 18 

 
A presença da juventude 

Foto 16 

 
Parocó Edriano Batista Barbosa 

Foto 19 

 
Uma simbologia na beleza  

Foto 17 Foto 20 
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Duciran Van Marsen Farena,M - chapéu 

Governador Ricardo Coutinho. Motivo: no 
ano passado, 2011, exatamente em 19 de 

abril, os Potiguaras apresentaram em plena 
cerimônia um conjunto de reivindicações 
diretamente ao Governador. Em meio à 
multidão, o Governador Ricardo Coutinho 
expressou: -“Estou aqui neste dia 
representando o Estado da Paraíba, não por 

uma questão de favor, mas por uma 
questão de respeito e para falar das muitas 
ações que estão em andamento e outras 
virão para suprir as demandas deste povo 
que foram acumuladas ao longo dos anos”; 
E apresentou sua missão: “Estar aqui pela 
segunda vez é uma honra e um 

compromisso de continuarmos dialogando 
com os representantes dos potiguaras”(...) 

 
Adornos realçam a identidade 

Escute a nossa rádio 

UNIVERSITÁRIA 

www.informeja.com.br 

Chegando... 

faça parte dessa história do CCAE 

   

Foto 21 

 
O ritmo 

Foto 22 

 
A ação coletiva onde os corpos ritualizam 

Foto 23 

 
Presença e participação 

GOVERNO DA PARAIBA ASSINA CONVÊNIOS EM DIVERSAS AREAS. 
INDIGENAS REIVINCIDARAM E GOVERNO ATENDEU 

 
“Os saberes da sobrevivência 
inclui a luta pela terra. Defender a 
demarcação das reservas 

indígenas deve ser uma ação 
apreendida desde a tenra idade, 
pois estão lidando com estratégias 
de cuidado da principal fonte de 
vida. Vem do útero da Mãe-terra a 
produção dos alimentos que 

consumimos durante nossa 
existência. A terra é patrimônio 
material, mas também simbólico, 
pois representa o “chão natal”, 
lugar de memórias, herança para 

as novas gerações de curumins”. 
(NASCIMENTO & PALAHNO SILVA, 

2011). 
 
 

 

                 
 

 
Nessa festa, o Governador Ricardo Coutinho 
anunciou ao Povo Potiguara um conjunto de 
convênios reivindicado pelos Potiguaras.  
Chegando apresenta uma síntese das ações 
anunciadas pelo Governo: 
-CONVÊNIOS NA ÁREA DA PRODUÇÃO:  
1. Projeto Cooperar, para beneficiar 16 famílias 
indígenas da Aldeia Forte. 
2. Projeto de Avicultura Caipira, no valor de R$ 
96,3 mil, vai viabilizar um projeto de avicultura 
caipira, cujas famílias contempladas poderão 
produzir por ano 10 mil quilos de frangos e 2.750 
dúzias de ovos. 
-CONVÊNIOS NA ÁREA DA SEGURANÇA: 

1. Patrulha Rural Indígena, que tem como 
objetivo garantir a segurança das 32 aldeias. 
Consiste: Uma viatura com três policiais deverá 
percorrer diariamente as áreas indígenas. 

-CONVÊNIOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO: 

1. Construção da Escola Índio Antonio Sinésio, na 
aldeia Brejinho. A obra R$ 752.799,60; 
2. Ensino do Tupi - Curso de língua Tupi para 60 
professores indígenas do ensino fundamental e a 
realização do II Seminário Estadual de Educação 
Indígena para 300 profissionais - mês de agosto; 
3. A construção da Escola Estadual Indígena na Aldeia 
Brejinho, em fase de conclusão; e 
4. Reforma e ampliação da Escola Est.l Matias Freire. 

 

“Os saberes da sobrevivência inclui 
o cultivo de valores como etnia, 
aldeia e família. Entre os 

indígenas, as novas gerações 
precisam compreender o 
significado de cada uma dessas 
instâncias sociais. Aprender a 
valorizá-las desde cedo representa 
apropriar-se de conceitos 
fundamentais para a manutenção 

de uma matriz da cultura que 
mantém a identidade de um 
povo”. (NASCIMENTO & PALAHNO 
SILVA, 2011).  

 

 
 
“Os saberes da sobrevivência 
visam à perpetuação das 

tradições. O acervo de lendas 
transmitidas de geração a geração 
por meio da história oral integra o 
capital cultural dos povos 
indígenas. Em particular, os 

http://www.informeja.com.br/
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“Os saberes da sobrevivência 
também estão relacionados às 

ações de preservação da natureza: 
fauna, flora e mananciais. Investir 
em ações que protejam os 
recursos naturais, representa-se 
como garantia para a construção 
de um futuro melhor. A ideia de 

acumular lucro pelo excesso de 
capital pode ser uma lógica 
negada, diante do intento de 
considerar o bem estar dos 
animais, vegetais, rochas, rios e 
mares como capital natural”. 
(NASCIMENTO & PALAHNO 

SILVA,2011).                

-CONVÊNIOS NA ÁREA DE ESPORTE  

1. Apoio na realização dos Jogos Indígenas 2012 

que ocorrem no período de 24 a 27 de maio. A 
ação unirá 300 índios e acontecerá numa aldeia 
na Baía da Traição. Os índios vão disputar as 
modalidades de canoagem, maratona, corrida da 
tora, futebol, cabo de guerra, futsal, arco e 
flecha e lançamento de lança. 
-CONVÊNIOS NA ÁREA DE SAÚDE 

1. Distribuição de 1.500 jogos educativos a 
alunos de 7a10 anos e panfletos sobre a dengue. 
-CONVÊNIOS NA AREA DE HABITAÇÃO 
1. Habitação – Em parceria com a Caixa Econômica 
Federal entregou as primeiras casas do Programa 
Nacional de Habitação Rural (PNHR). Serão 50 
habitações rurais nas aldeias. Investimento R$1,2 
milhão.E assim, Potiguaras fazem e atravessam sua 
história. Paulo Roberto Palhano Silva – GEPeeeS-UFPB 

Texto e fotos. 

Potiguara preservam as crenças 
em torno de entidades como a 

“comadre fulôzinha”, a “mãe das 
águas” e o “pai dos mangues”, 
guardiões que protegem as matas, 
os mananciais e os estuários com 
sua rica biodiversidade”. 
(NASCIMENTO & PALAHNO SILVA, 

2011). 
 

FONTE: GT 25 – EDUCAÇÃO INDÍGENA  
EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA 

POTIGUARA: PEDAGOGIA DA EXISTÊNCIA E 

DAS TRADIÇÕES. NASCIMENTO, José 

Mateus & PALHANO SILVA, Paulo Roberto. 

Encontro de Pesquisadores em Educação do 

Norte e Nordeste do Brasil, EPENN, Manaus 

– AM, 2011. 

 

. 

Agricultores visitam experiência 

na Unidade Mamanguape – 

UFPB 
 

 
Arborização iniciada em 30-11-2011 

 

Em 19 de abril-2012, os 

agricultores Manoelzinho e João, 

de Lagoa de Pedras – RN 

visitaram o Campus 

Mamanguape – UFPB. 

Interesse: conhecer a arborização 

com Ipê Amarelo e Pau Brasil. 

Mativeram diálogos com a turma 

boa da jardinagem local. 

INCUBES realiza formação  

de bolsistas PROEXT 
. 

 
Professores, bolsistas e voluntário da INCUBES 

participam de ações de formação (UFPB). 

. 

CCAE DIALOGA COM 

GESTORES MUNICIPAIS DA 

REDE DE EDUCAÇAO DO 

VALE DO MAMANGUAPE 

. 

 
Secretários e auxiliares do V.Mamanguape 

 
O dialogo como mediação. 

 

Gestores Públicos da Rede de 

Educação Municipal do Vale do 

Mamanguape reafirmaram a parceria 

com o CCAE - UFPB visando à 

execução do Cursinho Pré-Vestibular. 

 

Para 2012 o cursinho pré-vestibular irá 

além da fronteira do Vale do 

Mamanguape. Para dar conta dessa 

tarefa, o Prof. Lusival Barcellos conta 

com um significativo contingente de 

alunos universitários como bolsistas 

. 

 
. 

RÁDIO UNIVERSITÁRIA NO  

LITORAL NORTE 
 

Escute a boa música através da  

primeira Rádio Universitária do  

Litoral Norte. Em estágio 

experimental para escutar é só 
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. 

 
Raoni, Kym Kanato e Daniel Pereira – bolsistas.  

Proext-Incubes articulam ações educativas e populares. 

 
 

para ministrar aulas, coordenar e 

secretariar as ações educativas.  

Nessa nova jornada, o Prof. Lusival 

trouxe dois grandes reforços para 

contribuir na equipe de coordenação, 

trata-se dos jovens Carlos Augusto da 

Silva Junior 

augusttojunior@hotmail.com e de 

Sidnei Felipe da Silva 

sidnei_nio@hotmail.com. Essa é ação 

educativa inovadora e de grande 

alcance social. 
 

acessar através dos sites: 

www.informeja.com.br  e 

www.ccae.ufpb.gepeees 
No planejamento estratégico a  

iniciativa pioneira será 

caracterizada pela sua  

programação ao estilo 

universitário. Atualmente, com  

musical 24 horas e programa 

semanal aos sábados e reprise nas 

segundas, 12h30mim. 

A ampliação do seu capital 

cultural depende de você!   
 

 

 

mailto:augusttojunior@hotmail.com
mailto:sidnei_nio@hotmail.com
http://www.informeja.com.br/
http://www.ccae.ufpb.gepeees/

