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UFPB TEM REITORA. Pró-Reitores são definidos. 
PRESIDENTA DILMA NOMEA PROF.DRA.MAGARETH COMO NOVA REITORA DA UFPB. p.2. 

. 

 

 
Plenário do II SECAMPO 2012.p.6 

 
Livros lançados no II SECAMPO.p.12 

 
Pesquisadores de Minas Gerais 
coordenados pelo Prof. Bebeto 
participam dos GT´s do SECAMPO 
apresentando pesquisas. p.8 

 
Educadores apresentam 90 
trabalhos no II SECAMPO 2012.p 6 

. 

 
Mesa de abertura do II SECAMPO 2012. 
O II SECAMPO 2012 superou as 
expectativas quanto ao número de 
participantes e trabalhos inscritos. 
Foram realizadas 02 (duas) conferências, 
9 (nove) GT’s, 05 (cinco) oficinas, tendo 
290 (duzentos e noventa) inscrições, 90 
(noventa) trabalhos, 17 (dezessete)  
banners, além do lançamento de 06 
(seis) titulos na feira de livros e uma 
excelente caminhada eco pedagógica na 
Reserva Biologica Guaribas – 
Mamanguape -PB. Intensa participação 
de estudantes universitáirios, 
professores da UFPB e de Rede Pública 
do Vale do Mamanguape. Foi registrado 
a presença de Professores e Estudantes 
provenientes das universidades de 
Minas Gerais, Bahia, Ceará, Rio Grande 
do Norte, Piaui, João Pessoa, Guarabira, 
Campina Grande, Cajazeiras e Souza – 
PB. Veja ampla cobertura p. 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12 e 13. 

 
A oficina de Sarau Pedagógico encantou 
a todos: “Educação se faz com arte, 
diálogo, corpo, mente, movimento, 
envolvimento”, disse um participante 
empolgado. Págs.: 9, 10 e 11. 

.  

 
Posse da Nova Reitora foi  
Concorrida. Pró-Reitores elaboram 
planejamentos. P.2. 

 
Colação de Grau do CCAE-UFPB. 
Na foto, graduados em Matemática. 

 
Pe. Glaubo (RT) foi homenageado 
na VI Exposição dos Expoentes da 
Educação:Educadores escolares e 
dos movimentos sociais. Foram 
duas noites 7 e 8 de dezembro de 
2012 memoráveis que entrram 
para a história da educação do 
Vale do Mamanguape. Veja os 
homenageados nessa edição.p. 14 

Cidade Homenageada: Baia da Traição – PB 
. 

 
Foto: Jefferson Simplício – Estudante de Ciência da Computação – CCAE-UFPB 
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Reitora da UFPB reúne Pró-reitores e Assessores  
 

Resumo da reunião entre Reitora e Pró-reitores:  
 
LEVANTAMENTO 
A Reitora da UFPB, Margareth 
Diniz, realizou a primeira 
reunião com todos os Pró-
reitores e Assessores para fazer 
o levantamento das reais 
condições de cada setor 
envolvido diretamente com a 
reitoria. 
 
No encontro, a professora 
Margareth Diniz fez um relato da 
última reunião com a Andifes – 
Associação Nacional dos 
Dirigentes das Instituições 
Federais, onde falou, dentre 
outros assuntos, dos planos do 
Governo Federal para a 
implantação da Ebserh – 
Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares e da Lei de Acesso 
à Informação. 
  
PROCESSOS 
 
Logo após as exposições, a 
reitora passou a palavra a todos 
os assessores para que cada 
um fizesse um diagnóstico de 
como havia encontrado os 
respectivos setores e qual o 
encaminhamento estão dando 
para acelerar os processos 
parados e em tramitação. 
  
RELATORIO 
 
A reunião serviu como primeiro 
passo para a confecção de um 
relatório de atividades e 
procedimentos que deverão ser 
tomados nos próximos dias para 
que as atividades da UFPB 
retornem à normalidade o mais 
rápido possível. O relatório que 
cada Pró-reitor e Assessor vai 
entregar nos próximos dias, será 
compilado com os demais, em 
um único exemplar, o qual será 
apresentado na próxima reunião 
do Consuni – Conselho 
Universitário. 

. 

 
Reitora Margareth coordena 1ª reunião com Pró -
Reitores e Assessores da UFPB 
 
REUNI 
 
  
Um dos pontos fortes da reunião, que 
ficou estabelecido pela reitora 
Margareth Diniz, foi a consolidação do 
Reuni I que não foi implantado, ainda, 
na sua totalidade. Após consolidado o 
Reuni I, o Reuni II tomará seguimento.  
 
Quanto à aceitação da Ebserh, a 
professora Margareth agendou com 
todos os assessores uma 
teleconferência que acontecerá no dia 
16 de janeiro na presença dos 
integrantes do Consuni; momento em 
que haverá uma discussão, sobre a 
Empresa, com o MEC direto de 
Brasília. 
 
 
OTIMISMO: 
 
A reunião se mostrou bastante 
proveitosa com o otimismo e o 
entusiasmo mostrados por todos os 
presentes no intuito de agilizar 
processos e procedimentos 
administrativos projetando uma UFPB 
renovada e cada vez mais inserida na 
sociedade. 
 
 

Fonte da informação:  
 
Ascom – Reitoria-Sex, 14/12/2012 - 
11:17 

 

NOVA 
ADMINISTRAÇÃO DA 
UFPB 
 
MARGARETH DE FÁTIMA 
FORMIGA MELO DINIZ 
REITORA  

  
EDUARDO RAMALHO 
RABENHORST 
VICE-REITOR  

 
I  - Pró-Reitoria de Administração:  
ROSA GONDIM 
  
I I  - Pró-Reitoria de Graduação:  

ARIANE NORMA MENEZES DE SÁ 
  
I I I  - Pró-Reitoria de Pós-Graduação e 
Pesquisa:  
ISAAC ALMEIDA DE MEDEIROS 
  
IV - Pró-Reitoria de Extensão 
Universitária:  
FERNANDO ABATH CANANÉA 
  
V - Pró-Reitoria de Planejamento:  
MARCELO SOBRAL DA SILVA 
  
VI - Pró-Reitoria de Assuntos 
Comunitários:  
ORLANDO CAVALCANTI 
  
VII - Pres. Instituto UFPB de 
Desenvolvimento da Paraíba – IDEP: 
LUIZ RENATO DE ARAÚJO PONTES 

 

 

REITORES DA UFPB 
 

-1955 a 1956 -  DURMEVAL 
BARTOLOMEU TRIGUEIRO MENDES  
-1956 a 1957 -  JOSÉ AMÉRICO DE 
ALMEIDA  
- 1957 a 1960 - JOÃO TOSCANO 
GONÇALVES DE MEDEIROS  
- 1960 a 1964 - MÁRIO MOACYR PORTO  
- 1964 a 1971 - GUILARDO MARTINS 
ALVES  
- 1971 a 1975 - HUMBERTO CARNEIRO 
DA CUNHA NÓBREGA  
- 1976 a 1980 - LYNALDO CAVALCANTI 
DE ALBUQUERQUE  
- 1980 - MILTON FERREIRA DE PAIVA  
- 1980 a 1984 - BERILO RAMOS BORBA  
- 1984 a 1988 - JOSÉ JACKSON 
CARNEIRO DE CARVALHO  
- 1988 a 1992 - ANTÔNIO DE SOUZA 
SOBRINHO  
- 1992 a 1996 - NEROALDO PONTES DE 
AZEVEDO  
- 1996 a 2004 - JADER NUNES DE 
OLIVEIRA  
- 2004 A 2012- RÔMULO SOARES 
POLARI  
-2012 - MARGARETH DE FÁTIMA 
FORMIGA MELO DINIZ  

 

                  

http://www.ufpb.br/node/38?q=node/39
http://www.ufpb.br/node/38?q=node/39
http://www.ufpb.br/node/38?q=node/40
http://www.ufpb.br/node/38?q=node/40
http://www.ufpb.br/node/38?q=node/41
http://www.ufpb.br/node/38?q=node/41
http://www.ufpb.br/node/38?q=node/42
http://www.ufpb.br/node/38?q=node/43
http://www.ufpb.br/node/38?q=node/43
http://www.ufpb.br/node/38?q=node/44
http://www.ufpb.br/node/38?q=node/44
http://www.ufpb.br/node/38?q=node/45
http://www.ufpb.br/node/38?q=node/45
http://www.ufpb.br/node/38?q=node/46
http://www.ufpb.br/node/38?q=node/47
http://www.ufpb.br/node/38?q=node/48
http://www.ufpb.br/node/38?q=node/48
http://www.ufpb.br/node/38?q=node/49
http://www.ufpb.br/node/38?q=node/49
http://www.ufpb.br/node/38?q=node/50
http://www.ufpb.br/node/38?q=node/50
http://www.ufpb.br/node/38?q=node/51
http://www.ufpb.br/node/38?q=node/51
http://www.ufpb.br/node/38?q=node/52
http://www.ufpb.br/node/38?q=node/52
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WEB RADIO ENTREVISTA  
CHEFE DE ECOLOGIA  

 

ENTREVISTA COM O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE 

ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE 
ESCRITO POR:  JUSCELIN O -  DEZ• 13•12  

A direção da Rádio Universitária UFPB campus IV Litoral 
Norte, através do repórter Juscelino Braz, realizou 
entrevista com o professor do curso de ECOLOGIA 
Leonardo Figueiredo de Meneses, que atualmente é Chefe 
de DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E MEIO 
AMBIENTE. A entrevista aconteceu, ao vivo, dia 19.12, às 
9h30min da manhã. 

A Entrevista pode ser acompanhada via web: 
sites www.informeja.com.br - www.ccae/ufpb/gepeees.com  - 

- http://www.ccae.ufpb.br/cursinho/. 
Na entrevista descontraída, o entrevistado foi abordado 
sobre a sua vida acadêmica, seus projetos e planos 
futuros, ressaltando também o  II ENECO-PB, que será 
realizado no período de 21 a 24 de 
Maio.http://www.enecopb2.blogspot.com/ Informe ja 
 

 
FESTA DA ADULF. Quem participou da Festa promovida pela 

ADUFPB, no último dia 20 de dez brindou “um ano de lutas”. 
Tradicionalmente essa festa reúne um grande contingente de 
educadores universitários, familiares e amigos. Trata-se de uma festa de 
confraternização tendo como ingredientes “a boa música, bebidas e farto 
bife”. AGORA A ADULFPB precisa instalar uma sub-sede no litoral 
Norte, onde professores possam se encontrar, receber material e 
orientações, pois tudo é realizado em João Pessoa. Na greve, por 
exemplo, os professores que queriam informações tinham que ir a João 
Pessoa. Em Bananeiras, a sub-sede é composta por diversas ambientes 
– sala de intenet, de repouso, de recepção, escritório, banheiros, etc... 

 Natal dos colaboradores do 

CCAE – UFPB 
 
CCAE articulou junto aos Servidores e Professores a 
campanha para realizar o NATAL dos Colabores que 
atuam na prestação de serviços no litoral Norte.  
 
A comunicação: 
 
Através de uma lista de e-mail´s foi solicitado a 
colaboração de professores e servidores. A meta era 
arrecadar R$ 1.150,00 para a compra de 23 cestas 
básicas (a R$ 50,00 cada)  para o pessoal da 
AGCLEAN que estão, até esta data, com dois meses 
de salários atrasados.  
 
A previsão era de arrecadar R$ 1.664,00 para que 
possamos atingir nosso objetivo. Para isso, 
estipulamos um valor de R$ 15,00 por pessoa.  
 
Para viabilizar a arrecadação foram disponibilizados 
duas contas bancárias para que fosse efetuado a 
realização de depósito bancário. 
 
Vejamos o número de trabalhadores tercerizados no 
CCAE: 

AREA: 
Limpeza Mamanguape (MM): 12 
Limpeza Rio Tinto (RT): 11 
Motorista: 4 
Portaria RT: 6 
Portaria MM: 9 
Vigilantes RT: 20 
Vigilantes MM: 23 
Equipe eletricista: 7 
Total de cestas: 23 

                Total de panetones: 69 
 
Segundo o Diretor, Alexandre Scaic, foi uma bonita ação 
solidária.  

. 

 
Em cartaz 

Um pai e um filho, dois artistas, 
dois sucessos. Um do sertão 
nordestino, o outro carioca do 
Morro de São Carlos; um de 
direita, o outro de esquerda. 
Encontros, desencontros e 
uma trilha sonora 
que emocionou o Brasil. Esta é 
a história de Luiz Gonzaga e 
Gonzaguinha, e de um amor 
que venceu o medo e o 
preconceito e resistiu à 
distância e ao esquecimento. O 
filme GONZAGA encontra-se 
em exibição nacional. 
História,música,emoção, 
definem o filme.Vale apena...  

 

http://www.informeja.com.br/
http://www.ccae/ufpb/gepeees.com
http://www.ccae.ufpb.br/cursinho/
http://www.enecopb2.blogspot.com/
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JUNTO     E     MISTURADO 
 
“O SEMINÁRIO TEMÁTICO deste período será 
realizado por meio de ‘orientação acadêmica’ e 
finalizado com a ‘entrega do resumo estendido’ 

pelos grupos aos Professores orientadores”.  
 
PIBIC ENSINO MÉDIO. A Pró-Reitoria de Pós-Graduação e 
Pesquisa da UFPB lançou o edital para professores/as 
interessados em submeterem projetos ao PROGRAMA 
INSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA PARA O 
ENSINO MÉDIO (PIBIC-EM) /CNPq/UFPB. Projetos devem 
ser desenvolvidos entre 02-2013 a 01-2014. Ver no site da 
PRPG.   
 
A RADIO UNIVERSITÁRIA realizou 

transmissão cobertura completa 
do II SECAMPO 2012. Assim, via web 

internautas puderam acompanhar 
todo o evento. A base da programação é 
a ‘boa música’, 24 h, estilo plural, especialmente, MPB, 
Pop, Rock... Anote o acesso:  www.informeja.com.br,  
www.ccae/ufpb/gepeees.com - 
http://www.ccae.ufpb.br/cursinho/ 
 
SONHO FRUSTRADO.  A residência universitária 
localizada no interior do Campus de Rio Tinto não irá 
funcionar tão cedo... Já aconteceu o cadastramento dos 
estudantes. Até quando esse sonho será frustrado? 

 
ESTUDAR NAS BIBLIOTECAS PUBLICAS é 
um bom programa. São espaços com mesas 
coletivas, internet, títulos..., mas exige dos 
participantes, disciplina: a) local de silêncio; b) 
não pode usar celulares para diálogos; c) não é 
permitido comer lanchinhos...d) é preciso ter 
cuidado no prazo da entrega dos livros... 
 

PROGRAMA CULTURA E PENSAMENTO. Estão abertas, 
até 17 de janeiro, as inscrições de projetos para os editais 
do Programa Cultura e Pensamento - um programa 
nacional de estímulo à reflexão e à crítica cultural 
promovido pelo Ministério da Cultura. O Programa 
seleciona e apoia projetos de debates presenciais e 
publicações, com o objetivo de dar suporte institucional e 
financeiro a iniciativas que fortaleçam a esfera pública e 
proponham questões e alternativas para as dinâmicas 
culturais do país. 

 
CENTRO ACADÊMICO DE 
PEDAGOGIA realizará planejamento 
estratégico visando ações em 2013. A 
atual diretoria da entidade universitária 
desenvolveu diversas atividades de 
representação estudantil durante todo 
ano de 2012. Vale gente boa. 

 

V GINCANA DA ROSA MISTICA realizada no 
último dia 21.12 em frente à Matriz da Igreja 
Católica em Mamanguape foi um sucesso. 
Proposta: enaltecer pessoas da terceira idade. 
Parabéns a Escola Técnica Rosa Mística!!! 
 

GRAFICA E FAIXA é novo espaço para impressão de 
banner, faixa, cartaz, textos,... E conta com conveniência 
do estudante. Anote o contato: graficaefaixa@hotmail.com. 
 

PROFESSOR LUSIVAL BARCELLOS agradece as 

orações dirigidas ao seu pleno restabelecimento, 
especialmente, por ter “nascido” de novo. O Professor 
sofreu indesejavel acidente. O veiculo teve perda total. 

 
FALTA DE AGUA OU FALTA DE ESTRUTURA? Com o 
não fornecimento regular da água pela famosa CAGEPA e 
pela falta de estrutura de armazenagem e bombeamento 
do liquido, as unidades Rio Tinto e Mamanguape - UFPB 
quase foram ao colapso. Bebedouros sem água, banheiros 
interditados, plantas... E inicio de paralisação. Ufa!!! 

 
V FIPED já começou a ser divulgado via site. O 

CA de Paulo Freire e GEPeeeS farão 
planejamento para viabilizar caravana a ser 
realizado em Vitoria da Conquista – BA,26 a28 de 
junho de 2013. Site já recebe inscrições. 

 
BANHEIROS FEMININOS para Professoras e Servidoras 
da Unidade Mamanguape estão sendo solicitados a 
direção. Pq existem em Rio Tinto? 

 
II SECAMPO 2012 foi realizado com 

sucesso: Foram realizadas 02 
conferências, 9 GT’s, 05 oficinas, 
tendo 290 inscrições, 90 trabalhos, 17 
banners, além do lançamento de 06 
(seis) titulos na feira de livros e 
Caminhada eco pedagógica. 

 
SECA PARAIBANA alastra-se por todas as regiões do 
Estado, porém o sertão é onde a Asa Branca já não existe. 
Os rebanhos bovinos, equinos, caprinos,.., são poucos. O 
Nordestino é antes de tudo um homem forte. 

 
Reserva Biologica Guaribas –Vale do 
Mamanguape-PB. Um espaço da Mata Atlantica 

presevado. Veja no site: 
http://www.ccae.ufpb.br/gepeees/ 

 
LUMINÁRIAS recém-instaladas nos Campus Mamanguape 
e Rio Tinto deixaram as unidades mais belas à noite. 
Faltaram apenas refletores para enaltecer a fachada dos 
prédios, como auditório e oca. 

  

http://www.informeja.com.br/
http://www.ccae/ufpb/gepeees.com
http://www.ccae.ufpb.br/cursinho/
mailto:graficaefaixa@hotmail.com
http://www.ccae.ufpb.br/gepeees/
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Salão de Artesanato da Paraíba  
expõe trabalhos de 700 profissionais 

 

 

 

Artistas da Paraíba irão divulgar seus trabalhos no Jangada Clube, a partir de dezembro / Foto: Divulgação 
 

EXPOSIÇÃO PARAIBANA 
O 17º Salão de Artesanato da Paraíba será realizado de 20 de dezembro a 20 de janeiro de 2013, no Jangada Clube, 
praia de Cabo Branco, em João Pessoa. Em uma área de 3.200m², cerca de 700 artesãos de 126 municípios 
paraibanos vão expor seus trabalhos em cerâmica, madeira, tecelagens, fios, fibras, brinquedos populares e até 
gastronomia. 

SALÃO 

Nesta edição, o salão dará destaque aos brinquedos feitos à mão, trazendo como tema “Imaginário Infantil”. Outra 
novidade é o Museu dos Brinquedos, do artesão e colecionador Aroldo William, e uma árvore de Natal interativa no final 
do corredor de exposição, onde o visitante poderá deixar sua mensagem e opinião sobre o Salão. 

VISITAÇÃO 

O salão vai funcionar diariamente das 15h às 22h, até o dia 22 de janeiro. As exceções são para os dias 24, 25 e 31 
dezembro, bem como para o dia 1º de janeiro, quando o evento será fechado para as festas de final de ano. A visitação 
será gratuita. 
O salão é uma promoção do governo do Estado, por meio do Programa de Artesanato da Paraíba, vinculado à 
Secretaria de Estado do Turismo e do Desenvolvimento Econômico (Setde), sob a coordenação geral da primeira-dama 
do Estado, Pâmela Bório. 

. 

Feliz Natal 
Prospero Ano Novo 2013. 

 
INTERNET é na SUPERNET. 

Contato: terciofelipe.com@gmail.com 
 

. 

 
Tercio: Jovem talento na comunicação virtual no Vale 
Mamanguape Paraibano  
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II SECAMPO 2012: EDUCADORES ESCREVEM A HISTORIA DA 
EDUCAÇÃO DO VALE DO MAMANGUAPE. 

                 Mesa de abertura II SECAMPO 2012 

. 

. 

 

Balanço do II SECAMPO: 
* 2ª conferencias; 
* lançamento de 6 títulos; 
* 9 GTs com 90 trabalhos inscritos para 
comunicação oral; 
* Secção de Painel com 17 trabalhos 
expostos em banners; 
* 5 oficinas com temáticas visando 
fortalecer as práticas educativas;  
* 280 participantes inscritos. 
* Evento com certificação: ISBN, ISSN e 
SIGproj. 
 

 

. 

Abertura do II SECAMPO 
O II SECAMPO 2012 com a formação da Mesa de 
Abertura de abertura composta por Prof. Dr. Lusival 
Barcellos (Diretor do CCAE), Profª Maika Zampier (Vice 
Coordenadora do Curso de Secretariado), Prof. Dr. 
Paulo Palhano (Líder do GEPeeeS) e Dr. José Mateus 
(IFRN). Em seguida foi entoado o Hino Nacional do 
Brasil. 
O Prof. Lusival saudou os presentes desejando 
excelentes trabalhos e compartilhamento acadêmico das 
práticas educativas.  
O Prof. Paulo Palhano, Coordenador Geral do II 
SECAMPO, que enalteceu a presença de todos, 
inclusive de Professores e Estudantes que vieram de 
Minas Gerais, Ceará, João Pessoa, Guarabira, Souza, 
Bananeiras, Bahia, São Paulo, Rio Grande do Norte, 
Piauí e de todos os municípios do Vale do 
Mamanguape.  
“Estamos reunidos para partilhar conhecimento 
acadêmico, dialogar sobre nossas práticas escolares, 
explicitar os achados das pesquisas para que possamos 
avançar com liberdade. A boa educação exige 
compartilhar e construir saberes” disse Paulo Palhano. 

 

II SECAMPO SUPEROU EXPECTATIVAS 
O II SECAMPO 2012 superou as expectativas dos 

seus organizadores. Essa foi à avaliação pós-

evento, indicando sucesso na atividade pedagógica 

que reuniu estudantes, professores e pesquisadores 

da UFPB e de outras universidades situadas nos 

Estados de Minas Gerais, Pernambuco, Paraíba, 

Ceará, Piauí, Bahia. Da Paraíba participaram, além 

do CCAE, o Campus 1 (João Pessoa), o Campus 3 

(Bananeiras),o Campus de Souza, e os Campus de 

Guarabira da UFPB e UEPB. Desafiando a falta de 

patrocínio, mas crendo nas formas solidárias, o 

evento ganhou as redes sociais, as doações 

solidárias e caiu no gosto dos universitários.  

AÇÃO SOLIDÁRIA 

O II SECAMPO foi assumido coletivamente. 

Professoras da rede dedicaram seus finais de 

semana para confeccionar as bolsas; grupos de 

estudantes montaram o designer para camiseta, 

cartaz, folder e um ativo site. Outro grupo ficou 

responsável pelas finanças e todosos assumiram a 

divulgação. Ver Box “Balanço do II SECAMPO”. 

REUNIÕES PERIÓDICAS  

O GEPeeeS conseguiu realizar reuniões semanais 

reunindo em média de 25 participantes. E, nessas, 

cada equipe informava o andamento de suas 

tarefas. E, nas reuniões semanais, cada grupo 

apresentava seus frutos: a) faixas impressas em 

alta resolução que foram fixadas no Campus; b) 

cartazes que chegaram a ser elogiados por 

professores do Curso de Design; c) O site assumido 

integralmente por gente boa da ciência da 

computação que divulgou o evento e recebeu 95% 

as inscrições “on-line”; d) certificados serão 

enviados para os e-mails e podem ser acessados no 

site: http://www.ccae.ufpb.br/secampo/. e) o 

evento acadêmico contou ainda com a publicação 

dos Anais, sendo codificado com os registros do 

ISBN, ISSN e SIGproj. Ver continuidade nas paginas 

5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. 

http://www.ccae.ufpb.br/secampo/


      CHEganDo,Edição nº 15 dez/2012 

                      100 anos de Luiz Gonzaga: a musicalidade da história nordestina      lançado em 27-12.2012  
 Escute a WEB Rádio Universitária Litoral Norte –    sites:   www.informeja.com - www.ccae.ufpb.br/gepeees/  

 

7 

 

II SECAMPO ENCANTOU CONFERENCISTAS E PARTICIPANTES PELA 
OUSADIA, PROPOSTA EDUCATIVA E ORGANICIDADE 

 

 
 

. 

 

 

CONFERÊNCIAS: 
 
O II SECAMPO oportunizou aos participantes 02 (duas) 
conferências. A primeira proferida com o tema 
‘EDUCAÇÃO POPULAR, REDES E TECNOLOGIAS NAS 
VIVENCIAS ESCOLARES E COMUNITARIAS’, pelo Professor 
Dr. José Francisco de Melo Neto, da                     Pós-
Graduação em Educação – UFPB. “Estou encantado com a 
magnitude do II SECAMPO. As temáticas são atuais, com 
propósito acadêmico, refletindo o zelo daqueles que organizam 
o evento com a docência, com a pesquisa, com a extensão 
(...), reunindo estudantes da graduação de todos os cursos do 
CCAE e gente que veio de outros estados para juntos 
pensarmos numa educação popular, atualizada, potencializada 
pelas ações das redes sociais e das tecnologias”.  
 
A segunda teve o tema ‘O EDUCADOR ATUAL’ tendo como 
conferencista o Dr. Moisés Domingos Sobrinho, da Pós-
Graduação em Educação – UFRN. 
Proferir conferência de encerramento com auditório lotado é 
muito estimulante. O educador atual está conectado com as 
melhores propostas para que todos tenham uma vida melhor. 
A escola é ambiente reflexivo, formador de opiniões, gerador 
de saberes, que deve se inovar para encantar e propiciar uma 
boa leitura do mundo’, disse Prof. Moisés. 
 
As conferências foram transmitidas “on-line” pela Web Rádio 
Universitária do Litoral Norte, chegando o marcador a 500 
unidades plugadas via sites www.informeja.com - 
www.ccae.ufpb.br/gepeees/.  
 

LANÇAMENTO e FEIRA DE LIVROS: 
 
Na primeira noite, aconteceu o lançamento de 06 (seis) títulos 
dos professores do curso de Pedagogia: 

 - José Mateus, Paulo Palhano e Lusival Barcellos; 
 - Celia Regina 
 - Lusival Barcellos 
 - Jocélio 

COQUETEL e CAFÉ DA MANHÃ: 
Tanto o coquetel servido na noite de abertura, quanto o café da 
manhã do encerramento foi considerado pelos participantes 
duas maravilhosas iniciativas. CA de Pedagogia e GEPeeeS 
juntamente com a ISA Iogurt patrocinara com deliciosos 
iogurts, qualhadas, queijos, sucos feitos com frutas orgânicas, 
bolos, tortas, salgadinhos...”tudo do bom e do melhor”. A 
Coordenação Geral do SECAMPO composta pelos Prof. 
Lusival Barcellos (CCAE), Paulo Palhano (DED), Maika Zampir 
(Secretarariado) e Mateus Nascimento (IFRN) agradece o 
empenho de todos para viabilizar o  II SECAMPO. 

GRUPO DE TRABALHO: 
Comunicação Oral  
 
O II SECAMPO recebeu 90 trabalhos que foram 
publicados nos II Anais SECAMPO 2012. Vejamos a 
lista dos GT´s: 
  
- GT1 - EDUCAÇÃO DO CAMPO: CULTURAS, 
HISTÓRIAS E MEMÓRIAS. 
Coordenação: - Dr. José Mateus do Nascimento – 
GEPeeeS – IFRN - Profª Rosilda de Azevedo Bernardo 
– GEPeeeS - UFPB 

     - GT2 -  EDUCAÇÃO, ETNIAS E MEIO AMBIENTE. 
Coordenação:- Dra. Maria de Fátima F. de Araújo 
(UEPB)-Profª Luzinete Pereira Marques - GEPeeeS - 
Jefferson Simplício dos Santos – Graduando Ciência da 
Computação- Bolsista Probex – GEPeeeS - UFPB                                                               
- GT3 - EDUCAÇÃO E NOVAS TECNOLOGIAS. 
Coordenação: - Dra. Ayla D. Dantas S. Rebouças, 
D.Sc. – CCAE-UFPB - Dra. Melânia Cornélio – DED – 
CCAE - UFPB -Gerailton Santos – Graduando 
Pedagogia -CA Pedagogia Pau Freire-UFPB 
- GT4- EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DESAFIOS E 
ATUALIDADES 
Coordenação: - Dr. Lusival Antonio Barcellos - 
GEPeeeS - DED – CCAE-UFP - Profª Joelma Bianca – 
GEPeeeS - UFPB 
-GT5-EDUCAÇÃO POPULAR E ECONOMIA 
SOLIDÁRIA: PONTOS E CONTRAPONTOS. 
Coordenação: - Ms. Saulo Emmanuel Vieira Maciel - 
Curso Sec.Executivo-DCSA-CCAE UFPB - Hamonny 
Angela – Graduanda Pedagogia - CA Pedagogia – 
CCAE-UFPB 
- GT6 - EDUCAÇÃO INFANTIL E CULTURA 
  Coordenação: - Maika Bueque Zampier- Professora 
Msc. Orientadora – GEPeeeS-DCSA-CCAE- UFPB 
- GT 7– EDUCAÇAO DO CAMPO E JOVENS E ADULTOS  -

Coordenação:- Profª Jeane Tranquelino - GEPeeeS- UFPB - 
Profª Maria Nazaré - GEPeeeS- UFPB 

- GT8 – FORMAÇÃO DOCENTE E GESTÃO 
ESCOLAR.  

     Coordenação: - Ms Maria Luzitana Conceição dos 
Santos - Curso Secretariado Executivo – DCSA – 
CCAE - UFPB                                        
- GT9 – EDUCAÇÃO, PESQUISA AÇÃO, EXTENSÃO 
E MOVIMENTOS SOCIAIS.  

     Coordenação: - Dr. Paulo Roberto Palhano Silva GEPeeeS - 
DED – CCAE-UFPB- Carlos Augusto da Silva Junior – 
GEPeeeS e Mestrando em Educação – UFPB. 

 

http://www.informeja.com/
http://www.ccae.ufpb.br/gepeees/
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OFICINAS: momentos da criatividade 
 
O II SECAMPO oportunizou aos participantes a realização de 
05 (cinco) oficinas. Esses espaços foram concorridos, pois 
tinham como objetivo a aplicação pedagógica.   
 

a) Fotografia  
Coordenação: - Cícero Pedrosa. Fotografo - Mestrando 
Educação -UFPB 
 

b) Tecnologia em sala de aula 
Coordenação: - Kym Kanatto Gomes Melo, 
Graduando em Ciência da Computação e Técnico 
em Informática – CCAE-UFPB 
 

c) Internet: como ferramenta pedagógica  
Coordenação: - Adriano Patrício da Silva, Josué da 
Silva Gomes Junior e Jefferson Simplício dos 
Santos, Graduandos  
em Ciência da Computação – CCAE –  
 
UFPB. 
 

d) Sarau Pedagógico 
Coordenação: - Prof. Mateus Nascimento, IFRN e 
Rosilene Silva de Moraes, Graduana em 
Pedagogia – CA Pedagogia – CCAE-UFPB. 
 

e) Organização de evento 
Coordenação: - Ms Maria Luzitana Conceição dos 

Santos - Curso Secretariado            Executivo – 

DCSA - CCAE – UFPB; Graduandos: 

Aline Dayanne Diniz, Hellane Cristina 
de Azevedo, Juliana Lima, Fabiana Bulhões, 
Raquel Ferreira, Aline Dayanne Diniz, 
Simone Júlia da Silva, Kaline Barbosa e 
Lilian Cristina – Graduandas do P8 do Curso de 
Secretariado Executivo – CCAE-UFPB. 

 

DECISÕES DA PLENÁRIA: 

 
A plenária do II SECAMPO após realizar avaliar que 

o evento cumpriu com seus objetivos, aprovou a 

realização do III SECAMPO 2013.  

Bem como, a articulação visando as comemorações de 

Paulo Freire em 2013 e a participação no V FIPED Bahia. 
 

 

     CENAS DO II SECAMPO. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM EDUCAÇÃO, ETNIA E ECONOMIA SOLIDÁRIA

LINHA DE ESTUDOS PRÁTICAS EDUCATIVAS E ETNIAS
LINHA EDUCAÇÃO, MOVIMENTOS SOCIAIS, ECONOMIA SOLIDÁRIA E TECNOLOGIAS 

II SEMINÁRIO DE PRÁTICAS EDUCATIVAS

ISSN 2238-3034

SIGPROJ

Mamanguape – PB - Brasil, 4,5 e 6 de dezembro de 2012

 

 

 

 

 

 

 
Expediente CHEganDo  
Edição 24 DE DEZEMBRO DE 2012 -  Organização: Prof. Dr. Paulo Palhano–Mamanguape–Pb -Colaboração: Jefferson Simplício- Contatos ppalhano1@gmail.com 

OUTRA COMUNICAÇÃO É POSSIVEL  

 Escute a WEB Rádio Universitária - Litoral Norte –     sites:   www.informeja.com - www.ccae.ufpb.br/gepeees/ 

mailto:ppalhano1@gmail.com
http://www.informeja.com/


      CHEganDo,Edição nº 15 dez/2012 

                      100 anos de Luiz Gonzaga: a musicalidade da história nordestina      lançado em 27-12.2012  
 Escute a WEB Rádio Universitária Litoral Norte –    sites:   www.informeja.com - www.ccae.ufpb.br/gepeees/  

 

9 

 

II SECAMPO 2012 

REGISTRO 

FOTOGRAFICO DA 

OFICINA 

SARAU PEDAGÓGICO 

 
. 

     

     

     

  

 

  

 

 

  

A Oficina Sarau Pedagógico – II SECAMPO 2012, Coordenada pelo Prof. Dr. José Mateus – GEPeeeS - IFPB e 
Rosilene Mouraes. – CA Pedagogia teve por tema a sustentabilidade. Artes musicais, poéticas e Cênicas para ensinar 
conceitos sobre a pedagogia do cuidado de Leonardo Boff em função da  preservação da natureza. A oficina foi 
desenvolvida por meio de demonstrações. Num primeiro momento os participantes ouviram, viram e sentiram a música, a 
poesia e o teatro. Num segundo momento, vivenciaram, envolvendo-se na construção de paródias, peça teatral e 
composição de poesias sobre a temática: quero viver verde vida. O último estágio foi a socialização dessas vivências no 
auditório, para todos os participantes do Secampo 2012. Foi uma experiência sinestésica! Momentos em que 
aprendemos sobre a natureza cantando, dançando e criando. Os educadores que participaram saíram na confiança de 
serem multiplicadores da ideia nas escolas em que atuam. Os alunos irão gostar!!!   
“Educação se faz com arte, dialogo, corpo, mente, envolvimento”, disse um participante empolgado. (Registro 
fotográfico Rosilene Mouraes).  Zé Mateus. 

Chegando nº 15 

https://skydrive.live.com/redir.aspx?cid=a079aa84fd789904&page=browse&resid=A079AA84FD789904!193&sc=Photos&authkey=!AHjWFzur4Psi_yM&Bpub=SDX.SkyDrive&Bsrc=SkyMail
https://skydrive.live.com/redir.aspx?cid=a079aa84fd789904&page=browse&resid=A079AA84FD789904!193&sc=Photos&authkey=!AHjWFzur4Psi_yM&Bpub=SDX.SkyDrive&Bsrc=SkyMail
https://skydrive.live.com/redir.aspx?cid=a079aa84fd789904&page=browse&resid=A079AA84FD789904!193&sc=Photos&authkey=!AHjWFzur4Psi_yM&Bpub=SDX.SkyDrive&Bsrc=SkyMail
https://skydrive.live.com/redir.aspx?cid=a079aa84fd789904&page=browse&resid=A079AA84FD789904!193&sc=Photos&authkey=!AHjWFzur4Psi_yM&Bpub=SDX.SkyDrive&Bsrc=SkyMail
https://skydrive.live.com/redir.aspx?cid=a079aa84fd789904&page=browse&resid=A079AA84FD789904!193&sc=Photos&authkey=!AHjWFzur4Psi_yM&Bpub=SDX.SkyDrive&Bsrc=SkyMail
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II SECAMPO 2012 

REGISTRO FOTOGRAFICO DA OFICINA 

Organização de Eventos 

 
Fotos: Luzitana e Hellane 

 

A Oficina de Organização de Eventos coordenada pela Profa. Maria Luzitana Conceição dos Santos, Luz, foi marcada 
por um saboroso clima: a combinação de ‘descontração’, ‘encantamento’ e ‘técnica’. A troca de crachás deu inicio aos 
diversos e significativos momentos, construindo movimento reflexivo, sempre promovendo a ‘integração’ com ‘sinergia’ 
entre os participantes. Música, cartolina. Lápis, cordão, furador, impressão das mensagens, foram sincronizados com a 
proposta de dialogo fundamentado nas teorias da organização de eventos. Os participantes amaram a oficina. 
“Queremos outra oficina no III SECAMPO”, disse uma participante. A oficina dialogou com os fundamentos da 
disciplina ofertada no Curso de Secretariado Executivo Bilíngue, instalado no Campus de Mamanguape – CCAE - 
UFPB, e foi dedicada a nobre arte da organização de eventos, tão requisitada na sociedade contemporânea. 
Acompanharam a Prof. Luz, as graduandas Aline Dayanne Diniz, Hellane Cristina de Azevedo, Juliana Lima, Fabiana Bulhões, 

Raquel Ferreira, Aline Dayanne Diniz, Simone Júlia da Silva, Kaline Barbosa e Lilian Cristina(P8-Secretariado Executivo)Parabéns!!! 

https://skydrive.live.com/redir.aspx?cid=a079aa84fd789904&page=browse&resid=A079AA84FD789904!193&sc=Photos&authkey=!AHjWFzur4Psi_yM&Bpub=SDX.SkyDrive&Bsrc=SkyMail
https://skydrive.live.com/redir.aspx?cid=a079aa84fd789904&page=browse&resid=A079AA84FD789904!193&sc=Photos&authkey=!AHjWFzur4Psi_yM&Bpub=SDX.SkyDrive&Bsrc=SkyMail
https://skydrive.live.com/redir.aspx?cid=a079aa84fd789904&page=browse&resid=A079AA84FD789904!193&sc=Photos&authkey=!AHjWFzur4Psi_yM&Bpub=SDX.SkyDrive&Bsrc=SkyMail
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Caminhada eco pedagógica na Reserva Biológica Guaribas. 
 
Com a coordenação de Lidiane do Nascimento, Bolsista Proext - Curso de Ecologia - GEPeeeS foi realizada com os 
participantes do II SECAMPO a caminhada eco pedagógica à Reserva Biológica Guaribas. 
Na indisponibilidade do ônibus do CCAE, a organização do Evento contratou um ônibus particular que fez o translado dos 
participantes. 
Na reserva, os técnicos explicaram as regras de funcionamento da Reserva e conduziram os participantes do II 
SECAMPO em uma trilha dentro da mata ‘fechada’.  
O grupo começou a caminhar e logo começou a encontrar as espécies nativas. Entusiasmados com o encantamento da 
floresta preservada, os participantes na medida em que adentravam a mata faziam observações:  
-“Veja essa linda arvore. Como Ela é alta”. 
-“Acabei de escutar o som dos Macacos Guaribas e você escutou também?” 
-“Aqui é lindo. Muitas árvores. Muitos pássaros” 
- “Tudo se transforma enriquecendo a natureza”.  
A seguir cenas do contato dos participantes do II SECAMPO com a Reserva Ecológica Guaribas – Área de Mamanguape - PB 
 

  

 

 
II SECAMPO oportunizou aos participantes o contato com a Mata Atlântica, preservada, na Reserva Biológica 
Guaribas, na parte localizada em Mamanguape (91,59%). A Reserva foi criada em 1990 por meio do Decreto Federal nº 
98.884, de 25 de janeiro de 1990. Tem como objetivo proteger um dos últimos remanescentes de Floresta Atlântica do 
estado da Paraíba e abrigar espécies raras, endêmicas e ameaçadas de extinção. Diversas espécies estão se 
reproduzindo na área, garantiu o Biólogo Fabio (IBAMA).  

Chegando nº 15, 2012 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mamanguape
http://pt.wikipedia.org/wiki/1990
http://pt.wikipedia.org/wiki/25_de_janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1990
http://pt.wikipedia.org/wiki/Floresta_Atl%C3%A2ntica
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II SECAMPO: Feira de livros lança diversos títulos 

 

 
 

 
 Professores Paulo Palhano, Lusival Barcellos, Zé Mateus e Célia Teixeira no momento do lançamento dos livros Jocelio (Tec.Administrativo) representou a Profa.Luziana Cristina. 

Prof. Paulo Palhano – Líder do GEPeeeS – Departamento de Educação – CCAE-UFPB. 

 

Um conjunto de titulos foram lançados na Feira do Livro no II SECAMPO 2012. Para o Prof. Paulo 
Palhano esse momento, que iniciou com a apresentação dos livros pelos seus autores, seguida de 
autografos e coquetel, abre perspectivas para a vida acadêmica. “A particularidade é que 
apresentam temáticas especificas do campo educacional, com destaque para a ‘etnoeducação’, 
‘formação de professor’, ‘história e memoria educacional’ e ‘gestão escolar’. Esses lançamentos 
refletem as atividades acadêmicas, especialmente, a pesaquisa que vem sendo desenvolvida na 
região. É fundamental a publicização dos resultados das pesquisas. Assim, amplia-se o capital 
cultural”, destacou Palhano.  

 

Chegando nº 15, 2012 
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SECÇÃO PAINEL: Apresentados 17 trabalhos em banners 

   

  

   
 

Na Secção de Painel do II SECAMPO, foram apresentados 17 trabalhos (banners) por estudantes de 
diversos cursos, especialmente, do Curso de Ecologia. Os banners foram expostos no dia 
06.12.2012, manhã, quando foram visitados pelos participantes e avaliados por Comissão. A secção 
foi muito corrida. Os trabalhos expostos, em sua maioria, eram resultados de pesquisas 

desenvolvidas no CCAE.  Os Professores Évio Eduardo Chaves de Melo e Micheline de Azevedo 
Lima educadores do DEMA-CCAE-UFPB foram os que mais orientaram estudantes nessa secção. 
10 trabalhos foram eleitos como os melhores trabalhos e receberam distintivo no plenário II 
SECAMPO. Os temas dessa secção foram variados, dentre os quais: Educação ambiental; Educação 
e saúde; Educação e cidadania; Educação e educação infantil; Extensão universitária. Educação, 
dentre outros.Parabéns a todos os jovens estudantes-pesquisadores... 
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II SINATE REÚNE PESQUISADORES, ESTUDANTES E PROFESSORES EM PAU 
DOS FERROS - RN 

 

. 

 

 
II SINATE–Pau dos Ferros – RN 
Prof. Paulo Palhano, Kym Kanato, Adriano Patricio e Rozimar Rodrigues (grad. em Ciência da Computação) no GT 9 -II SENATE, 12 A 14-12-2012. 
 
 

 
Kym Kanato apresentando trabalho acadêmico no GT 9 do II SINATE                          Adriano Patricio e Rozimar aprsentando trabalho acadêmico no GT 9 do SINATE 

 

PAU DOS FERROS - RN: II SINATE  
 
Grupo composto pelo Prof. Dr. Paulo Palhano (DED-GEPeeeS) e dos graduandos Kym Kanato, Adriano Patrício e 
Rozimar de Ciência da Computação, apresentaram trabalhos no GT 9 no II SINATE.  
 
A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) através do Campus Avançado “Profª Maria Elisa de 
Albuquerque Maia” (CAMEAM), de Pau dos Ferros realizará uma série de atividades acadêmicas no II Simpósio 
Nacional de Texto e Ensino – SINATE. Entre as atividades, o evento contará com grupos de trabalhos, comunicações 
orais, mesas-redondas, minicursos, conferências, lançamento de livros, atividades culturais, entre outras. 
 
No evento foram apresentados os seguintes trabalhos acadêmicos:  1)CENTRO DE TECNOLOGIAS DO VALE DO 
MAMANGUAPE: INCLUSÃO DIGITAL, RECICLAGEM E CULTURA TI; e, 2) NOVAS TECNOLOGIAS NO CAMPO 
EDUCACIONAL NO VALE DO MAMANGUAPE PARAIBANO. Com esse tipo de ação, o GEPeeeS vai contribuindo 
com a instalação da cultura acadêmica, pois os artigos apresentados são fruto da base de pesquisa. 
Chegando é uma produção cultural que circula no âmbito do meio universitário, da rede escolar, dos movimentos sociais, tendo a proeza de registrar e refletir sobre as ações educativas. 
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                                                            Painel Fotográfico: Josué da Silva Gomes Junior e Jefferson Simplício dos Santos – Bolsistas Pibic e Probex, respectivamente 
  

Educadores homenageados por ocasião da VI EXPOSIÇÃO 2012: 

1. Ana Maria Jorge de Souza Carneiro 
2. Maria de Lourdes Ribeiro de Carvalho 
3. Eclésia da Silva Carlos 
4. Maria Aparecida Andrade 
5. Tarcísio Teixeira Lira 
6. Daniel Santana dos Santos 
7. Rosemiro Maximo de Lima 
8. João Clementino 
9. Maria do Socorro da Silva Barbosa 
10. Rosilda de Azevedo Bernardo 
11. Manoel Lúcio Duarte 

 
12. João Soares da Silva 
13. Juliana Maria Bezerra de Menezes 
14. Maria Rosemy Santos Vasconcelos 
15. Sandra Regina da Silva Soares 
16. Pe. Ailson dos Santos 
17. Pe.José Glaubo Batista da Rocha 
18. Rosineide Marta Maurício de Sousa 
19. Emerson Felipe da Silva 
20. Claudemir Gomes da Costa 
21. Peron Bezerra Pessoa 

  
“Estou encantada”, disse a Prof. Dra. Chussy Karlla, ao termino da VI Exposição dos Expoentes que teve como palco o auditório 

da UFPB em Mamanguape- PB, 7 e 8-12-2012. A atividade pedagógica vem se constituindo como momento impar no Curso de 

Pedagogia no CCAE-UFPB, enquanto iniciativa articulada nas disciplinas Sociologia da Educação I, Sociologia da Educação II, 

Educação e Movimentos Sociais, História da Educação e ações do GEPeeeS. A mesma tem parceria com o CA de Pedagogia e 

Escola Rosa Mística. Estudantes de Pedagogia e de outros cursos juntamente com educadores da rede pública mergulham na 

história da educação, resgatam a memória e explicitam os legados educativos gerados por educadores no Vale do Mamanguape. 

Nessa VI edição da Exposição foram homenageados 21 educadores que deixaram seus legados em escolas públicas, na gestão 

educacional e ou como educadores da etnia Potiguara. Autoridades educacionais e familiares dos homenageados prestigiaram as 

duas noites memoráveis, onde a história da educação é contata pelos seus personagens reais. A solenidade foi coordenada pelo 

idealizador Prof. Paulo Palhano (DED) e contou com a participação da Prof. Célia Regina (Coord. Pedagogia), Lusival Barcellos 

(Diretor CCAE) e  Chussy Karlla (Coordenação do Curso de Secretariado Executivo Billingue). 



      CHEganDo,Edição nº 15 dez/2012 

                      100 anos de Luiz Gonzaga: a musicalidade da história nordestina      lançado em 27-12.2012  
 Escute a WEB Rádio Universitária Litoral Norte –    sites:   www.informeja.com - www.ccae.ufpb.br/gepeees/  
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MENSAGEM COLETIVA  
GHEGANDO 
INFORME JÁ 

GEPeeeS 
CA PEDAGOGIA 

CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR LITORAL NORTE 
WEB RADIO UNIVERSITARIA 

LITORAL NORTE 
 

É preciso avançar    
viver 
fazer 
sentir 
 curtir 
criar. 

Desejamos a Paz 
ternura 

confiança 
carisma 

tranquilidade 
educação 

 

Boas Festas e Feliz Ano Novo 
 

Vamos aproveitar esse momento para agradecer as forças superiores nas quais 

acreditamos pelo dom da vida. 

Que em 2013 venha a concretização do Mestrado, do III SECAMPO, do Seminário 

Temático, dos livros. dos artigos, dos cursos, das oficias, do laboratório, da  
Exposição dos Expoentes,... 

Vamos continuar caminhando juntos. 

 

http://www.ccae.ufpb.br/gepeees/ 
http://www.ccae.ufpb.br/secampo/ 

________________________________________ 
A vida é para ser vivida. Fique na liberdade. 

 
 

 

http://www.ccae.ufpb.br/gepeees/
http://www.ccae.ufpb.br/secampo/

