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GEPeeeS recebe selo PAULO FREIRE – 50 anos de ANGICOS. 
O SELO FOI CONCEDIDO PELO MEC E UNIVERSIDADE PAULO FREIRE. 

 

Exposição dos Expoentes 
integra estudantes e educadores  
da rede publica a partir de ações 

educativas que envolve ensino e  
pesquisa. .p.11 

 
Simpósio Internacional sobre  
Pierre Bourdieu e a Educação 
.p.6 

 
Peron Filho é o mais novo 

vereador do município de 
Jacaraú. A Câmara de Vereadores 
tem secções agitadas e são 
transmitidas  

pela rádio local. Peron tem sido 
aplaudido pela população.p.10  

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Paralisação ocorreu dia 23 de maio. .p.9 
 

 
Prof. Dr. Luiz 
Renato deixa 
saudades, 
legado 
exemplar como 
professor e 
pesquisador 
construído em 
prol da 
educação e da 
na UFPB .p.2. 
 

 
 
Feras são recebidos com café da 
manhã preparado pelo Informe Já, 
Chegando, GEPeeeS e CCAE. Uma 
boa e simples ideia que pode ser 
realizada para acolher ‘feras’ e 
promover integração. 

. 

 
Selo recebido pelo GEPeeeS.p3 

 
Cenário do Cinquentenário 

encantador .p.7 

 
Exposição do legado 

Freireano.p.8 

 
Estudantes visitaram a cidade. p.8  

 

CIDADE HOMENAGEADA: CUITE DE MAMANGUAPE -´PB 

                                                                                                                                                                                  Fotos: Web 
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LUIZ RENATO DEIXA SAUDADES E LEGADO NA UFPB 
PALAVRA DA REITORA: 
 
É com profundo pesar que a 
Reitora da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB), 
Margareth de Fátima 
Formiga Melo Diniz, 
comunica à comunidade 
acadêmica o falecimento na 
noite de ontem do professor 
Luiz Renato de Araújo 
Pontes, decretando Luto 
Oficial por três dias, tempo 
em que ficam suspensos 
todos os eventos festivos 
nas dependências dos campi 
da instituição. 
  
TRAJETÓRIA  
Luiz Renato de Araújo 
Pontes iniciou suas 
atividades docentes na 
UFPB em 1985, no 
Departamento de Engenharia 
Mecânica do Centro de 
Tecnologia, campus I, João 
Pessoa. 
Exercia atualmente o cargo 
de Presidente do Instituto de 
Desenvolvimento da Paraíba 
(Idep), órgão ligado à 
reitoria da universidade, 
tendo sido anteriormente 
Pró-Reitor da Secretaria 
Especial de Integração 
Universidade Setor 
Produtivo da UFPB. 
Possuía pós-doutorado em 
Materiais Compostos pelo 
INPL França (1992), 
Doutorado em Ciências dos 
Materiais pela Ecole 
Nationale Supérieure des 
Mines de Nancy (1992),  
Mestrado em Engenharia 
Mecânica pela Universidade 
Federal da Paraíba UFPB 
(1985) e Graduação em 
Engenharia de 

Prof. Dr. Luiz Renato deixa 
saudades, legado exemplar 
como professor pesquisador, 
com trajetória em prol da 
educação e da UFPB. 
 
Materiais pela Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB -
1982). Era pesquisador e 
coordenador de projetos 
junto ao Conselho Nacional 
de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico - 
CNPq, Coordenou o 
Laboratório de Materiais e 
Produtos Cerâmicos 
LMPC/CT/UFPB, participou de 
parceria para 
desenvolvimento de produtos 
e inovação tecnológica da 
Empresa Penalty na área de 
materiais nanoestruturados.  
 
Tinha experiência na área de 
Engenharia de Materiais e 
Metalúrgica, com ênfase em 
materiais cerâmicos, atuando 
principalmente nos seguintes 
temas: cerâmicas avançadas 
e tradicionais, nanomateriais, 
polímeros, modificação de 
asfaltos, argilas tradicionais, 
argilas organofílicas e 
caracterização. Participou de 
mais de trinta bancas 
examinadoras de dissertação 
e de Teses de doutorado, 

participando ativamente na 
atualidade nas Redes 
Temáticas Asfalto, Renami 
(rede de Nanomateriais e 
Interfaces), além de participar 
de projetos conjuntos em 
parceria com diversas 
empresas públicas e privadas 
(Penalty, Artecola Nordeste 
Ltda., Alpargatas, etc).  
 
Foi Idealizador e membro do 
Programa de Responsabilidade 
Social da UFPB e do Fórum de 
Responsabilidade Social do 
Estado da Paraíba. Desde 2007, 
era colaborador semanal do 
Jornal Correio da Paraíba e 
diversos portais (MaisPB, 
ParaibaJá, CanalPB, Portal 
Correio e FatosPB). Era vice-
lider do Grupo de Pesquisa 
ASPOL II (UFCG), pesquisador 
do Grupo de Pesquisa 
PETROMAT (UFCG) e 
Pesquisador do Grupo de 
Pesquisa Tecnologia Mineral e 
Ambiental (UFPB).  
 
CHEGANDO 
Diversos dos seus artigos foram 
publicados nas edições do 
Chegando sobre temas do cotidiano 
da vida acadêmica. 
 
 
 
MISSA DE 7º DIA 
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GEPeeeS é agraciado com selo  
PAULO FREIRE - 50 anos de ANGICOS.  

Selo foi concedido pelo MEC e Universidade Paulo Freire por reconhecimento da  
natureza das ações educativas utilizadas como fundamentação a teoria de 

Paulo Freire, a divulgação do seu legado e sua trajetória em 2013. 
 

SELO CERTIFICA O CURSO 
JORNADA DE ESTUDOS FREIREANOS 

 
 

Universidade Federal da Paraíba

Centro de Ciências Aplicadas e Educação 

Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação, Etnia e Economia Solidária 

Linha 1: Práticas Educativas e Etnia

Linha 2: Educação, Movimentos Sociais, Economia Solidária e Tecnologias Sociais

 

ESCUTE A RADIO 

UNIVERSITARIA  

LITORAL NORTE. 
 

 

www.ccae.ufpb.br/gepeees 

www.informeja.com 

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

http://www2.ccae.ufpb.br/secretariado/?p=643 

 
Site do Curso de Secretariado passou a hospedar a RADIO. 

Na foto a Profª Drª Chussy Karlla (Secretariado) e Peron 

Filho (Rádio).  

 Selo recebido: 

 PAULO FREIRE 50 anos de 

ANGICOS 
. 

 
 
 

C O M U N I C A D O 
Com alegria comunicamos à todos 
 
O GEPeeeS foi agraciado com selo comemorativo PAULO 
FREIRE - 50 ANOS DE ANGICOS.  
 
Assim, O CURSO JORNADA DE ESTUDOS PAULO FREIRE E 
SECAMPO 2013 estão certificados pelo MEC e pela Universidade 
Paulo Freire. 
 
A certificação é concedida ao GEPeeeS pelo Ministério da 
Educação e pela Universidade Paulo Freire devido ao 
reconhecimento do mérito de dialogar com as obras de Paulo 
Freire, divulgar sua trajetória e seu rico legado no campo da 
educação. 
 
Compreendemos que o selo concedido ao GEPeeeS trata-se de 
uma grandiosa conquista que deve ser atribuída à tod@s os 
agentes que participam das ações educativas com registro desde 
sua fundação em 2010, quando foi feito o registro junto ao 
diretório CAPES-CNPq. 
 
Vamos festejar participando das atividades educativas que visam 
ampliar e fortalecer o capital cultural de cada agente e de todo o 
campo educacional circunscrito para além do CAMPUS IV da 

UFPB.  

GEPeeeS 
 

 

http://www.ccae.ufpb.br/gepeees
http://www.informeja.com/
http://www.ccae.ufpb.br/cursinho/
http://www.facebook.com/l/UAQEUhq6K/www2.ccae.ufpb.br/secretariado/?p=643
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JUNTO     E     MISTURADO 
  

DIRETOR(ES). O Prof. Scaico encontra-se em 
licença médica devido a uma cirurgia no ombro. 
Em exercício, o professor Lusival Barcellos. As 
construções dos prédios da pós e auditório em 
Rio Tinto estão em ritmo acerelado. 

 
AVALIAÇÃO. Vem aí a nova avaliação por parte 
do MEC entre 02 e 06 de junho próximo. Trata-se 
da avaliação externa. Os Departamentos devem 
ter toda a “burocracia em dia”, solicita o CCAE. E 
para tal, é fundamental a colaboração dos pares. 

 
RADIO UNIVERSITÁRIA LITORAL NORTE. Via 
web, a rádio pode ser ouvida através de 
diversos sites: ccae.ufpb.br/gepeees; 
www.informeja.com, Incubes e pelo mais novo 
contrato firmado com o Curso de 

Secretariado.Bilíngue (http://www2.ccae.ufpb.br/secretariado/?p=643 .A 
Rádio tem programação musical 24 h, programas e 
transmissões de eventos. As últimas transmissões foram da 
audiência da Reitoria Margareth e do evento de Contábeis 
realizados no auditório CCAE-UFPB. 
 

FIPED. Tudo sendo organizado em mínimos 
detalhes pelo CA Paulo Freire de Pedagogia e 
GEPeeeS. Muitos estudantes tiveram seus 
artigos aprovados para serem apresentados no 
evento. Em 2011 o Campus IV, foi cotado a 
receber o evento, mas os professores 

avaliaram que a Unidade de Mamanguape não dispunha ainda 
de infraestrutura necessária. Agora, a FIPED tem 
programação para além de 2020. 
 

DIA “D”. Em 23 de maio de 2013 Professores, 
funcionários e estudantes foram as urnas e 
escolheram para Coordenador e Vice do Curso 
de Pedagogia o Prof.Joseval e Profª Rossana. 
Já para Chefe e Vice do Departamento de 
Educação, a Profª Melânia e Profª Renata. 
Parabéns! 

 
ÁGUA. A temporada de chuvas recebidas 
pelos campi de Mamanguape e Rio Tinto tirou 
do sufoco a jardinagem. Agora, tudo verde 
graças à chuva. A boa manutenção da 
jardinagem reverte-se em muitos benefícios 
para todos que frequentam ou passarão a 

habitar esses espaços, visto que para suas edificações, 
muitas plantas foram dizimadas. Em Mamanguape só restou 
uma única espécie: uma Mangueira localizada em frente à 
biblioteca. Diga-se passagem foi salva pela ação dos 
estudantes do PROEJA que na época impediram que um 
trator a derrubasse por ordem do engenheiro da obra. 
 

CURSO DE INFORMATICA. Abertas inscrições 
para o curso de informática básica. Vagas 
limitadas. Curso será ministrado dentro da 
disciplina de Estágio do Curso de Ciência da 
Computação. Inscrições: ccae.ufpb.br/gepeees .  

 
REITORA 1. A Magnífica Reitora Margareth de 
Fátima Formiga Melo Diniz firmou junto ao 
Ministério das Cidades Termo de Cooperação 
para atuação no aprimoramento técnico dos 
agentes municipais do estado da Paraíba. A 

cerimônia ocorreu dia 02 de maio, João Pessoa/PB. (IDEP). 
 
REITORA 2. A Magnífica Reitora Margareth de 
Fátima Formiga Melo Diniz cumpre 
compromisso de campanha: está fazendo uma 
turnê nos Campus II, III e IV visando escutar os 
segmentos de estudantes, funcionários e 

professores. A tônica tem sido: “como está o campus”? 
“Quais as propostas do campus”. “Vamos grampear as 
paginas do passado e fazer uma nova história”. Disse a 
Reitora diante de auditório lotado do CCAE em Mamanguape. 
A avaliação geral dos participantes pode ser resumida em 
uma ação administrativa necessária pra escutar os 
segmentos e ter parâmetros para uma gestão voltada para os 
interesses da comunidade. 
 

REITORA 3. A Magnífica Reitora Margareth de 
Fátima Formiga Melo Diniz, na audiência foi 
ladeada por Pró-reitores, coordenadores 
imediatos e pelo Diretor Lusival Barcellos.  Toda 
audiência foi transmitida pela WEB Radio 

Universitária Litoral Norte. Os assuntos mais polêmicos 
foram: “trabalhadores terceirizados da limpeza que estão 
sem receber há 4 meses”; “transferência do Curso de 
Hotelaria para o Campus V”; “situação dos ônibus”; 
“biblioteca”; “administração dos recursos”; “iluminação”; 
“transporte para atividades acadêmicas”; “residências e 
restaurantes permanecem sem atender a comunidade 
universitária”; “Infraestrutura para água” . Cerca de 25 
pessoas fizeram uso da palavra para expressar sua opinião. 
Todas tiveram suas questões respondidas pela Reitora 
Margareth ou por algum outro membro da mesa. O Prof. 
Lusival, diretor em exercício, qualificou como uma “excelente 
atividade que reforçou a agenda de compromisso da UFPB 
com o Campus IV”. Uma atividade que merece os aplausos 
de toda comunidade universitária. 
 

LICITAÇÃO. Há um burburim que a UFPB 
lançará licitação para as 04 unidades de 
cantinas. As unidades foram concluídas há dois 
anos. “Onde há fumaça, há fogo”. 

 
OBRAS: Continuam as obras do auditório, pós-
graduação, salas ambientes no Campus IV. 
Fala-se que o auditório ficará pronto antes do 
final do ano. A entrada oficial em Rio Tinto já 
está funcionando.  

 
DESABAFO: “Residências e Restaurantes do  
Campus IV não tem nenhuma perspectiva de 
funcionar”, desabafou um estudante de Ciência 
da Computação. Até quando? 
 
PRAC. Dia 28 deste, das 9hs às 12hs no 
Auditório da UFPB - Campus IV – Mamanguape,  
a Prof. Bernardina fará conferência sobre A 
Extensão Universitária. Parabéns!  

 
EXTENSÃO. A Prof. Micheline Lima, Ph.D, é a Assessora 
de Extensão – CCAE. Aproveitamos para parabenizar o 
execelente trabalho foi pelo Prof. SAULO.  

 . 

http://www.facebook.com/l/UAQEUhq6K/www2.ccae.ufpb.br/secretariado/?p=643
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 4ª JORNADA DE ESTUDOS FREIREANOS 
              Dia 13 DE JUNHO DE 2013, manhã, das 8h30mim às 10h30mim, Auditório 
Mamanguape – UFPB. 
  
Quando os participantes da 4ª Jornada de Estudos Freireanos estiverem 
reunidos no próximo dia 13, terão completado 16 horas de curso que teve como 
objetivo estudar as obras de Paulo Freire, conhecer seu legado e trajetória em 
prol do campo educacional.  
 
Ao final do curso, receberão certificado que terá o SELO PAULO FREIRE – 50 
ANOS DE ANGICOS. O selo é em decorrência de a atividade ter sido dedicada 
integralmente aos estudos da obra de Paulo Freire. No Brasil, em 2013, as 
atividades acadêmicas que tiverem esse caráter podem receber o selo. 
 
O participante optará por certificado de 16 horas ou 32 horas. Na primeira 
opção estão aqueles que participaram das atividades presenciais. Já na segunda, os 

participantes terão de apresentar artigo sobre temas da jornada, o que lhe 
confere mais 16 horas equivalentes para participação não presencial. Serão 
aceitos artigos que forem orientados por professores do GEPeeeS. Professores 
credenciados para orientar os artigos: Paulo Palhano, José Mateus, Maika 
Zampier, Baltazar Macaíba, Lusival Barcellos, Maria Lusitanea, Renata e 
Melânia Cornélio. 
 
- O artigo deve ser produzido nas seguintes especificações: a) seguir as 
normas da ABNT; b) ter o formato com: Titulo do artigo deve ser exibido de forma 
justificado, centralizado e em maiúsculo.  Nome dos autores, qualificação e e-mail situados 
a esquerda logo abaixo do titulo. C) É permitido que artigo seja elaborado e apresentado 
por até 02 (dois autores).;d) ser produzido com fonte 12, espaçamento entre linhas 

normais 1,5; citação recuada com espaçamento simples; 2,5 nas laterais 
superior, inferior, direta e esquerda.e) -Prazo para entregar do artigo: 23 de 
maio de 2013. 
 
- A Jornada de Estudos Freireanos é uma ação educativa promovida pelo 
Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação, Etnia e Economia Solidária, tendo 
a participação: 
* UFPB - Universidade Federal da Paraíba; * UFRN - Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte;* IFERN - Instituto Federal de Educação do Rio Grande do 
Norte;* URFESA - Universidade Federal do Semi-Árido. 

 
III   SECAMPO  2013.  Anote em sua agenda: 29,30 e 31 de outubro de 2013 

 
. 
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SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE PIERRE 
BOURDIEU E A EDUCAÇÃO NA UFRN 

 
Foi um sucesso o Simpósio 
Internacional sobre Pierre 
Bourdieu e a educação, 
realizado de 24 a 26 de abril 
de 2013, realizado na UFRN. O 
site registrou 600 inscrições 
“on line” e seus 
organizadores tiveram de 
encerrar as inscrições duas 
semanas antes do previsto, 
pois o ambiente não 
comportava um maior volume 
de público. 

 
 

O GEPeeeS participou do Simpósio Internacional 
assumindo a concepção,elaboração e manutenção 
do site do cartaz com Josué (ver acima), do site 
http://kymkanatt9.wix.com/simpospierrebourdieu  
elaborado por  Kym Kanato. Já Junior Bernardo 
assumiu o cadastro das inscrições e Peron Pessoa 
responsável pela comunicação em mídia. O cartaz 
foi publicado no maior site do mundo sobre Pierre 
Bourdieu. 

http://pierrebourdieuunhommage.blogspot.f
r/2013/04/symposium-international-sur-
pierre.html 

. 

REGISTRO 
FOTOGRAFICO 

 

 

Conferência:Charles Soulié
Centre de Sociologie Européenne – Paris 8

Da educação de Pierre Bourdieu à Sociologia da Educação

 

 
Conferência: Jorge Correia Jesuíno

A teoria do mundo social de Pierre Bourdieu

Painel: Paulo R.Palhano SILVA
Diálogos dos pesquisadores com a obras de Pierre Bourdieu

 

O Simpósio Internacional 
sobre Pierre Bourdieu e 
a Educação realizou-se 
num profundo dialogo 
dos pesquisadores com 
a obra e trajetória do 
Pierre Bourdieu. O 
campo educacional, um 
de seus conceitos mais 
importantes foi objeto de 
aprofundamento teórico, 
assim como capital 
cultural e social, habitus, 
campo, em especial, a 
busca pela compreensão 
da situação do campo 
escolar. Contribuição 
essa que nos permite 
apreender os fenômenos 
educacionais, 
especialmente, sua 
estruturação do campo 
educacional em cada 
realidade nacional 
presente no debate. 
Ao final, foi firmado 
acordo internacional 
para criação de uma rede 
entre universidades 
visando o 
desenvolvimento de 
pesquisas e eventos.   
    

                                                                                                                  
. 

http://kymkanatt9.wix.com/simpospierrebourdieu
http://pierrebourdieuunhommage.blogspot.fr/2013/04/symposium-international-sur-pierre.html
http://pierrebourdieuunhommage.blogspot.fr/2013/04/symposium-international-sur-pierre.html
http://pierrebourdieuunhommage.blogspot.fr/2013/04/symposium-international-sur-pierre.html
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50 ANOS DA PRIMEIRA REVOLUÇÃO NA EDUCAÇÃO:  
EM 40 HORAS Paulo Freire e monitores alfabetiza 300 camponeses. 

. 

 
Grupo de camponeses alfabetizados repetem 
a prática do Circulo de Cultura coord. por 
Marcos Guerra.”Havia uma guerra fria”. 

. 

 
Da torre da Igreja-Angicos-RN, Paulo 
Freire e Monitores localizm  espaços 
(casas,...) para as salas de aulas. 

. 

 
Prof. Marcos Guerra dialoga com Prof. Paulo 
Palhano e Maika Zampier (GEPeeeS-UFPB) 
sobre período que foi monitor das 40 horas. 

Alfabetizados por Paulo Freire rememoram o 
passado de glória revelando detalhes da 
história e confirmando o vivido na dec.60. 

. 

 
Secretaria de Educação RN Profa. Betânia 
Ramalho entrega do busto de Paulo Freire 
à UFERSA confeccionado por artista local 

. 

 
 Lutgards Freire, filho de Paulo Freire contou 
que na sua infância acompanhava seu Pai e sua 
Mãe por muitos lugares do Brasil e do Mundo. 

O processo alfabetizou 300 camponeses em 
40 horas, mas diversos camponeses foram 
alfabetizados em menor tempo, diz Guerra. 

. 

 

Prof. Moacir Gadotti enfatizou a necessidade de 
novas ações educativas para erradicar o 
analfabetismo em Angicos e no Brasil. 

. 

 
Publico lotou o ambiente da UFERSA 
para participar das homenagens aos 50 
anos das ações educativas em Angicos. 

. 

 
Profa. Socorro (IFRN), Prof. Moacir Gadotti (IPF), 
Prof. José Mateus (GEPeeeS-IFRN) e Prof. Paulo 
Palhano (GEPeeeS-UFPB). 

. 

. 
Prof. Moacir Gadotti (IPF), Profª Rita Diana e 
Prof.Elder Jofre (UFERSA. Revista RISA 

também foi lançada. http://periodicos.ufersa.edu.br/revistas/ 

. 
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CARAVANAS DE EDUCADORES FORAM A ANGICOS  
Em 02 de maio Professores e estudantes da UFPB-GEPeeeS participaram do 
CINQUENTENÁRIO alusivo às 40 horas de alfabetização numa ação com ousadia. 
 
 

 

  
Exposição da vida, legado e história de Paulo Freire gera admiração dos participantes. 

 
Um cenário digno de Paulo Freire. Joanderson, Estelita e Jessica -Pedagogia-UFPB-, encantados com o ambiente.  

 
A caravana Pedagogica do GEPeeeS-UFPB e de diversas universidades e escolas do Nordeste e do 
Brasil foram a Angicos – RN. Em todas as ruas da cidade foram fixadas pela população faixas e cartazes 
alusivas ao Cinquentenário das 40 horas de alfabetização de 300 camponeses em ação educativa 
coordenada por  Paulo Freire.Um momento histórico e encantador.A cidade respirou Educação Freireana. 
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.Jornada de Lutas terá assembleia e paralisação na UFPB 

. 

 A próxima semana será 
marcada por uma série de 
atividades de mobilização 
na UFPB, dentro da 
Jornada de Lutas proposta 
pelo Andes Sindicato 
Nacional para intensificar a 
campanha por melhoria das 
condições de trabalho e 
reestruturação da carreira 
docente.  

 

Paralização 
A paralização ocorrerá quarta-feira (22/5). Na UFPB, a 
programação conta, ainda, com uma assembleia geral, já na 
terça-feira (21/5). 

 
Reunindo as ADs de todo o País, a Jornada de Lutas do 
Andes-SN visa aprofundar o debate sobre o projeto de 
carreira, atualizar as pautas locais de reivindicação e discutir 
meios para reverter a precarização das condições de 
trabalho. A programação da ADUFPB começa na segunda-
feira (20/5) com uma atividade em conjunto com o Sintespb 
(Sindicato dos Trabalhadores em Ensino Superior da 
Paraíba). Trata-se de um debate sobre privatização e a 
respeito do Projeto de Lei Complementar 92/2007, que 
propõe a criação de um modelo de gestão que permite a 
criação de fundações estatais de direito privado para 
conduzir serviços públicos. 
 

Servidores 

O evento, que começará às 9h, no auditório do Sintespb, 
terá a presença do deputado federal Efraim Filho. Na última 
terça-feira (14/5), representantes de entidades que 
compõem o Fórum das Entidades Nacionais dos 
Servidores Públicos Federais estiveram na Câmara dos 
Deputados em uma atividade de sensibilização e 
convencimento dos deputados contra o PLP 92/2007.  
 
Os representantes das entidades conversaram com alguns 
deputados e entregaram a eles e a seus assessores um 
documento com argumentos contrários ao projeto.  
Ainda dentro da programação da Jornada de Lutas na 
Paraíba, terça-feira (21/5), as atividades têm início com um 
café da manhã no Centro de Educação do Campus I.  
 
O objetivo é recepcionar os professores que iniciaram esta 
semana o semestre letivo 2013.1, convidar os sindicalizados 
a atualizarem seus cadastros na ADUFPB e apresentar o 
trabalho do Sindicato aos professores novatos. A ADUFPB 
pretende ir a todos os centros de ensino da UFPB realizando 
eventos semelhantes a esse ao longo do mês de junho. 

 
 

  

Assembleia geral 
 
Ainda terça, às 9h, acontecerá a assembleia geral da categoria 
simultaneamente nos campi de João Pessoa (que reúne os 
professores do Litoral Norte), Areia e Bananeiras. Na Capital, a 
reunião será no auditório 212 do CE. Nos outros campi, ocorrerá 
na sede local da ADUFPB. Em pauta, informes, escolha de 
membro da comissão eleitoral das eleições do Sindicato, 
esclarecimentos jurídicos e financeiros e encaminhamentos. 
 

Paralisação 
 
Na quarta-feira (22/5), ocorrerá a paralisação nacional dos 
professores federais de todo o País. Na UFPB, não haverá aula, 
mas o sindicato realizará atividades de mobilização. A partir das 
8h, haverá um café da manhã no Hospital Universitário Lauro 
Wanderley, em João Pessoa, para funcionários, professores e 
para a população que utiliza os serviços do HU. O evento é 
organizado pelo ADUFPB e pelo Sintespb com o objetivo de 
esclarecer a população a respeito da Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares (Ebserh), entidade criada pelo governo 
Dilma para gerenciar os hospitais públicos do País. 
 
O Conselho Universitário da UFPB (Consuni) já aprovou a 
adesão da Universidade à Ebserh. Para as entidades 
representativas dos servidores e dos profissionais da saúde, 
essa é uma estratégia do governo para privatizar os serviços 
públicos de saúde e vai trazer prejuízo para os funcionários e 
para toda a população. 
 

Encontro de Aposentadoria 
Já na quinta e sexta-feira (23 e 24/5) será realizado o 3º 
Encontro de Assuntos de Aposentadoria, organizado pela 
ADUFPB, por meio do Grupo de Trabalho de Seguridade Social 
e Assuntos de Aposentadoria (GTSSAA). Os debates 
acontecerão no auditório da Reitora, em João Pessoa. 
 

Programação da Jornada na Paraíba: 
20 DE MAIO (segunda-feira) 
- 9h – Atividade conjunto com o Sintespb. Presença do deputado 
Efraim Filho. Auditório do Sintespb 
21 DE MAIO (terça-feira) 
- 8h – Café da manhã no Centro de Educação 
- 9h – Assembleia geral dos professores em João Pessoa (no 
auditório do CE), Areia e Bananeiras (nas sedes locais da 
ADUFPB) 
 22 DE MAIO (quarta-feira) 
- Paralisação nacional 
- 8h – Café da Manhã no HU 
- 10h – Discussão conjunta de uma agenda unificada de 
mobilização 
Local: Centro de Vivência 
 23 E 24 DE MAIO (quinta e sexta-feira) 
- 3º Encontro de Assuntos de Aposentadoria 
Abertura: 9h, no auditório da Reitoria.      Ascom ADUFPB 

FAÇA SEU CADASTRO NO GEPeeeS – www.ccae.ufpb.br/gepeees 

http://www.pbagora.com.br/conteudo.php?id=20130520091617&cat=educacao&keys=jornada-lutas-proxima-semana-tera-assembleia-paralisacao-ufpb
http://www.pbagora.com.br/conteudo.php?id=20130520091617&cat=educacao&keys=jornada-lutas-proxima-semana-tera-assembleia-paralisacao-ufpb
http://www.pbagora.com.br/conteudo.php?id=20130520091617&cat=educacao&keys=jornada-lutas-proxima-semana-tera-assembleia-paralisacao-ufpb
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EVENTO Google I/O na 
UFPB é concorrido 

 
 

Diversos estudantes do IV CAMPUS-UFPB 
especialmente de Ciência da Computação e de 
Sistemas de Informação, além de professores 
participando do evento promovido pelo Google, 
o Google I/O. 

Google I/O é uma conferência anual de desenvolvedores, 
com sessões altamente técnicas com bastante 
profundidade no assunto, bem como são apresentados 
os produtos mais recentes do Google e seus parceiros. 
O evento é aberto para pessoas maiores de 16 anos.  

Os 5.500 participantes do Google I/O são principalmente 
web, móvel e desenvolvedores de empresas que 
constroem aplicações nas nuvens do Google e 
tecnologias web abertas. Produtos e tecnologias em 
destaque no Google I/O incluem o Android, Google+, 
Google Chrome, Google Glass, Google Apps, App 
Engine entre outros produtos da Google Cloud 
Plataform, Maps, Commerce, Google TV, e muito mais. 
Experimente o Google I/O ao redor do mundo com o I/O 
Extensão #io13extended. Quem não foi teve a opção de 
assistir a transmissões ao vivo das palestras e muitas 
outras sessões no Google Developers Live @ I/O.  

Ainda melhor, fazer parte do Google I/O, participando do 
nosso evento I/O Extended João Pessoa. Se você não 
assistiu ao vivo em uma das nossas salas, você tem a 
opção de acessar via o Canal do YouTube todas  as 
sessões do Google Developers depois da conferência. 
No site oficial do I/O Extended João Pessoa foi 
disponibilizado link para o acesso. Para mais 
informações do Google I/O Extended, manter seus olhos 
sobre o site do Google I/O http://google.com/io, 
adicione-nos aos seus círculos, e acompanhe a 
conversa sobre #io13extended. http://www.gdgjp.org.br/ 

PERON É O NOVO 
VEREADOR DE JACARAÚ 

  

Peron Filho. O Jovem talentoso universitário de 
Ciência da Computação – IV CAMPUS-UFPB, agora 
é o mais novo vereador do município de Jacaraú-
PB. As funções de diretor do Informe Já, Rádio 
Universitária Litoral Norte e o Campeonato de 
Futsal continuam de vento em polpa, mas com a 
colaboração de vários colegas estudantes. No 
GEPeeeS continua realizando as transmissões dos 
eventos acadêmicos. “Continuarei realizando tudo 
com muito amor”, diz Peron. 
Na Câmara de Vereadores Peron prometeu ser 
bastante discreto, mas não é isso que vem sendo 
observado. O jovem tem atuação ativa no ambiente 
parlamentar apresentando diversos projetos 
comunitários e populares, além de fazer a defesa da 
administração municipal. 
Uma das iniciativas apresentadas por Peron Filho 
foi a solicitação para recuperação dos ambientes 
de coleta de água nas comunidades rurais. Outra 
providência  solicitada foi a melhoria dos 
transporte para estudantes. Além do 
acompanhamento das obras públicas. 
A Internet agora pode ser acessada na praça 
pública graças a ação de Peron e a nova 
administração municipal. O ‘orçamento 
participativo’ foi apresentado na Câmara de 
Vereadores de Jacaraú e  lá estava Peron Filho com 
a sua vigilância. A atuação qualificada do jovem 
vereador Peron Filho recebe aplausos na secção, 
no face e nas ruas da cidade.  
O clima tem esquentado nas secções o que vem 
atraindo a atenção da população que lota o 
pequeno espaço destinado ao público. Mas, quem 
não vai  a Câmara tem a opção de escutar toda a 
secção via a rádio local, cujas caixas de som são 
instalada nos postes de iluminação. Receba nossos 
aplausos Peron Filho.   

http://google.com/io
http://www.gdgjp.org.br/
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 

CENTRO DE CIENCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - CURSO PEDAGOGIA 

Disciplinas: Sociologia da Educação e Educação e Movimentos Sociais 

Grupo de Estudos e Pesquisas Educação, Etnia e Economia Solidária – GEPeeeS 

VII Exposição de Expoentes da Educação: 

Educadores Escolares e dos Movimentos Sociais 

Data: 20 e 21 de março de 2013 

Local: Auditório  - Campus IV Unidade Mamanguape – UFPB 
Lista dos expoentes 

 Nome do expoente Ano do nascimento Grupo Turma 

1 Dalila Nascimento de Oliveira 01/11/1938 

 
Ana Lúcia Mendes de Queiroz Lima, Adriana 

Oliveira da Silva, Risolânia Cirilo e Anoan Rodrigues 

da Silva.  

E-mail: anoanrodrigues@live.com  

 

P1 

2 Maria Isabel de Andrade 
Bezerra 

 24/03/1952 
Mamanguape-PB 

Daci Clementino Barbosa, Marilene Rosendo 

Anacleto, Rafaella Fernandes L. de Morais e Jocelita 

Ferreira da Silva. E-mail: jocelitaf@hotmail.com 

P1 

3 Severina do Ramos Farias da 
Silva 

03/O4/1954 
Mamanguape –PB 

Francilha Florêncio da Silva, Josilene da Cruz 

Azevedo, Larissa dos Santos Soares, Maria Clara R. 

da Silva, Renato Azevedo da Silva, Wellington Pedro 

da Silva e Walternice O. Silva de Araújo.  

E-mail: waltenice@hotmail.com  

P3 

4 Rosicleide da Silva Batista 22/05/1954  
Rio Tinto – PB. 

Aline Santos de Lima, Alan da Silva Alves, Diana 

Ruth Araujo Plácido, Joanderson de Oliveira Gomes, 

Rafael Silva Pontes de Lima e Adriana Santos de 

Lima.  

E-mail: a.adrianalima@hotmail.com  

P1 

5 Cleonice Neide da Silva 22/09/1961 
Mamanguape- PB 

Josicleide Gomes, Jeanne Fernandes, Tamires 

Fernandes da Silva, Franciele da Silva, Maria Gorete 

dos Santos , Joana D’arc, Jeanne Fernandes Oliveira 

e Mayara Carvalho da Silva. 

E-mail: maycarvalho_93@hotmail.com 

P1 

6 Maria Celma Cavalcante dos 
Santos 

13/04/1962, 
Cuité  
de Mamanguape-
PB 

Maria de Fátima de Andrade, Isabel Lima, Waleska 

Silva dos Santos e Jéssica Evelyn Ferreira de Oliveira. 

E-mail: jessicaevellynn@hotmail.com 

P1 

7 Herlânia Fonte Pessoa  10/09/1963  
Rio Tinto-PB 

Andréa Augusto Torquato, Creuza Regivânia Batista 

da Silva, Jennifer Síria Barreto da Silva, Vanize Silva 

do Nascimento,  Givonaldo Melo Silva. E-mail: 

 gil.ms@hotmail.com 

P1 

8 Maria Edileuza da Cunha 66 anos, 

Mamanguape-PB 

Peron Bezerra Pessoa Filho, Rosilda Azevedo 

Bernardo, João Helis Bernardo, Jefferson Simplicio 

dos Santos, Joanderson Oliveira, Marcilene Souza, 

Daniel Deyson Nunes Passos, Jefferson Simplicio dos 

Santos. Kym Kanatto Gomes Melo.  

E-mail: kym.kanatto@dce.ufpb.br 

GEPeeeS 

9 Marli dos Santos Fidelis 03/04/1967 
 

Célia Candido Simplicio, Maria Kelly S. da Silva, 

Raiane Rocha da Silva,   Rosicleide Fernandes 

Pereira, Tatiane Maria da Silva.  

E-mail: tatianesilva618@gmail.com 

P1 

10 Jailda Cristina da Silva 23/04/1978  
Barreiros-PE 

Adriana da Silva, Flávia Richelle Ribeiro, Gilvania 
Fernandes Pinheiro, Ione Gomes, Laura Matias de 
Freitas, Lucineide Cardoso, Monica Bondade do 
Nascimento, Patricia Sousa da Silva.Laura Matias de 
Freitas. E-mail: lauramatias7@gmail.com  
 

P1 

 

 
 

mailto:anoanrodrigues@live.com
mailto:jocelitaf@hotmail.com
mailto:waltenice@hotmail.com
mailto:a.adrianalima@hotmail.com
mailto:maycarvalho_93@hotmail.com
mailto:jessicaevellynn@hotmail.com
mailto:gil.ms@hotmail.com
mailto:kym.kanatto@dce.ufpb.br
mailto:tatianesilva618@gmail.com
mailto:lauramatias7@gmail.com
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 

CENTRO DE CIENCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - CURSO PEDAGOGIA 

Disciplinas: Sociologia da Educação e Educação e Movimentos Sociais 

Grupo de Estudos e Pesquisas Educação, Etnia e Economia Solidária – GEPeeeS 

VII Exposição de Expoentes da Educação: 
Educadores Escolares e dos Movimentos Sociais 

Data: 20 e 21 de março de 2013 

Local: Auditório  - Campus IV Unidade Mamanguape – UFPB 
Lista dos expoentes homenageados 

 Nome do expoente Ano do 

nascimento 

Grupo Turma 

1 Maria de Lourdes da Silva 30/11/1958  

Rio Tinto-PB  
Herica dos Santos Souza, Mayara Ferreira da Silva, Milena 

Carla Candido Paiva, Tatiana Cândido de Lima e  Laísa 

Mayda Santos Ferreira.  

E- mail: laisa_mayda_rb@hotmail.com 

P3 

2 Francisca Aparecida Silva de Lima 13/07/1970  
Belém-PB 

Dayan Mendonça Santos, Maria Aparecida de Sousa 

Gomes, Rosemery Soares da Silva Moura, Olivia Suenia do 

Nascimento Moreno. E-mail: sueniamoreno@outlook.com 

P3 

3 Senildo Henrique da Silva 23/02/1971,  

Itapororoca—PB 
Edson João Souza de Lima; Elizangela dos Santos Balbino; 

Josânia Gomes da silva; josenilda Santos da Silva; Kaline 

Correia da Silva; Laíse Campos das Chagas; Patriana 

Souza da Silva. E-mail: patriana2011.2@hotmail.com  

P3 

4 Valmir Alves dos Santos  16/10/1972 Rio 
Tinto-PB 

Patrícia de L. Ricette Costa, Rosilene S. de Mouraes, 

Urânia Rodrigues do Nascimento, e Waldicélia S. de Brito.  

E-mail: waldicelia_93@hotmail.com 

P3 

5 João Alves do Bonfim Filho  07/11/1974 
Mataraca-PB 
 

Janete Maria do Nascimento, Maria Lidiane da Silva 

Ramos Regis, Laura Regina Soares, Lidiane Monteiro da 

Cruz e Flávia Monteiro da Silva.  

E-mail:  flavinha.monteiro2011@gmail.com  

P3 

6 Mariano Vito da Silva  07/05/1974 
Nova Cruz-RN 

Aline dos Santos Lima, Suênice Cândido de Medeiros, 

Ismênia Tácita Menezes de Lima, Maria das Graças 

Galdino do Nascimento, Lindinéia Maciel das Neves, 

Diângela Cardoso Maciel. E-mail:  diangeladidi@oi.com.br 

P3 

7 Jorge Targino da Costa  14/09/1977 
Mamanguape-PB  

Érica de Oliveira Cavalcanti, Kylma de Araújo Estevam, 

Lusivânia André da Silva, Maria Rosa Fernandes de Sousa 

e Joana D’arc Anselmo da Silva. E-mail: 

nanaanselmo@hotmail.com 

P3 

8 Eduardo Luiz Guimarães Leandro 22/06/1980 
Mamanguape-PB  

Aline dos S. Bernado Lima, Diângela Cardoso Maciel, 

Ismênia Tácita M. de Lima, Lindinéia Maciel, Maria das 

Graças G. do Nascimento, Patrícia de L. Ricette Costa, 

Rosilene S. de Mouraes, Suenice Cândido Medeiros, 

Urânia Rodrigues do Nascimento, e Waldicélia Silva de 

Brito. Email: waldicelia_93@hotmail.com 

P3 

9 Paulo Eduardo Martins Pereira  23/03/1979 

Ituiutaba –MG 
Alessandra de Oliveira Ribeiro, Aline de Oliveira Ribeiro, 

Gerlane de Oliveira Silva, Rosineide da Silva Chaves e 

Marcklene Silva de Lima.    

E-mail: marck_lene@hotmail.com 

P3 

 

GEPeeeS tem atividade reconhecida pelo Ministério da Educação e Universidade Paulo Freire. 

 

 

 

 

 

 

mailto:laisa_mayda_rb@hotmail.com
mailto:sueniamoreno@outlook.com
mailto:patriana2011.2@hotmail.com
mailto:waldicelia_93@hotmail.com
mailto:flavinha.monteiro2011@gmail.com
mailto:diangeladidi@oi.com.br
mailto:nanaanselmo@hotmail.com
mailto:waldicelia_93@hotmail.com
mailto:marck_lene@hotmail.com
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VII EXPOSIÇÃO DOS EXPOENTES DA EDUCAÇÃO 
Estudantes Universitários, Integrantes do GEPeeeS e da Rosa Mística se reuniram 
e realizaram a VII EXPOSIÇÃO DOS EXPOENTES DA EDUCAÇÃO. Foram 
homenageados educadores com história e legado no campo escolar e no campo 
dos movimentos sociais. Vejamos um registro breve das duas noites que entram 
para história da educação do Vale do Mamanguape. Portando banners e relatos, os 
educadores foram apresentados ao público. Muitos aplausos e emoção em uma 
ação das disciplinas Sociologia da Educação I e Educação e Movimentos Sociais 
em conjunto com o Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação, Etnias e 

Economia Solidária.(www.ccae.ufpb.br/gepeees) 

 
Educadoras: Dalila N. de Oliveira, Maria Isabel de Andrade de Bezerra,Severina dos Ramos Farias da Silva,Rosicleide da Silva Batista e Cleonice Neide da Silva 

 
Educadoras: Herlânia F.Pessoa, Maria Celma C. dos Santos, Maria Edileusa da Cunha, Marli dos Santos Fidelis, Jailda C. da Silva e Maria de L.da Silva 

 
Educadores: Francisca Aparecida da Silva de Lima, Senildo Henrique da Silva, Valmir A.dos Santos, João Alves dos Bonfim Filho e Mariano V. da Silva. 

Painel fotografico dos educadores. 

Educadores: Jorge Targino da Costa, José Antonio de Azevedo de Melo, Eduardo Luiz Guimarães Leandro e Paulo Eduardo Martins Pereira. 

.  
 

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

 

            INTERNET 
É 

SUPERNET 
Contato: 
terciofelipe.com@gmail.com 

 

 

MANITU´s 

BAR E 

RESTAURANTE 
Salema  

Na estrada entre Mamanguape e Rio Tinto 
88745499 

. 

 

TIO LUIZ 
Praça – Rio Tinto-PB 

Perto da Matriz de Santa Rita de Cassia 
 

. 
 

MST OCUPA INCRA  
DA PARAÍBA E FORTALECE O 

ACAMPAMENTO NACIONAL “HUGO 
CHAVEZ” EM BRASÍLIA. 

 

Na manhã dessa segunda-feira dia (20/05) 300 militantes 
do MST de várias regiões da Paraíba ocuparam a sede do INCRA 
em João Pessoa dando continuidade a Jornada de Lutas 
Nacional que teve como marco inicial o Acampamento em 
Brasília “Hugo Chávez”, montado no dia 05 de março e que 
ficará por tempo indeterminado com a presença de 500 
militantes de todo o país. 

A ocupação da sede do INCRA da Paraíba, localizado na 
Av. Desportista Aurélio Rocha, n.º 592, Bairro dos Estados, tem 
como objetivo apresentar uma pauta de reivindicações para o 
governo estadual e federal onde entre as principais demandas 
estão a obtenção de terras, habitação rural, implantação do 
programa de alfabetização “Sim eu posso” e convênio com o 
governo estadual para a desapropriação de terras por interesse 
social. 

Segundo Paulo Sérgio, Dirigente Nacional do MST/PB: 
“Com essa ocupação pretendemos além da pressão popular 
para negociação com o Governo Federal e Estadual, queremos 
aproveitar e denunciar o sucateamento do INCRA e o descaso 
dos governos com a reforma agrária.” afirma o militante. Juliane 
Carneiro, dirigente Nacional do MST/PB afirma: “Nós também 
pretendemos fortalecer o acampamento nacional Hugo Chavez 
com ocupações nos estados para pressionar o governo federal 
para que assente as 150 mil famílias acampadas no país” 

Na tarde de ontem (20/05) os manifestantes sem-terra 
realizaram uma primeira reunião com a presença do 
superintendente regional do INCRA, Cleofas Ferreira Caju, tendo 
como ponto de pauta a questão da obtenção de terras, onde 
existem diversos problemas como acampamentos que estão a 
mais de 12 anos esperando pela desapropriação das terras. 

 

Comitê Estadual do MST da Paraíba. 
 

 

 

ANUNCIE AQUI. 
 

 

. 

 

mailto:terciofelipe.com@gmail.com
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INDIOS DANÇAM TORÉ EM MARCAÇÃO – PB.  

Festejo pela inauguração da escola indígena Iracema Soares. 

UFPB esteve participando do ritual da inauguração. 
. 

 
Curumins com oferenda: plantas medicinais 

. 

 
Curumins abrem festa com oferendas  

. 

 
Curumins com oferenda: flores  

. 

 
Banda indígena de 3 Rios marca o ritmo 
da dança do TORÉ.Alegria contagiante. 

. 

 
Prefeito entrega chave ao Cacique. 
População participa da inauguração. 

. 

 
Itaoka: o espaço comum para os 
festejos com Toré. 

. 

 
Musicalidade acompanhada pelos 

públicos indígenas e parentes. 

. 

 
Cacique explica atividade 

para toda a comunidade que 

festeja a nova escola 

. 

 
Educadoras indígenas 

festejam a nova escola.  

 

ARTESANATO POTIGUARA: Uma produção com encantamento 
 

 

 

 

 

.  



      CHEganDo,Edição nº 16  

                                               O seu capital cultural depende de você.                      lançado em 25 – 5-2013  
 Escute a WEB Rádio Universitária Litoral Norte – www.ccae.ufpb.br/gepeees/ www.informeja.com 

 

16 

COM ADORDOS, TORÉ E MUITA SABEDORIA INDIGENAS 

POTIGUARA FORTALECEM SUA IDENTIDADE. 
, 

 
Adornos variados produzidos por 
indígena da não Potiguara. 

. 

 
Tradição e identidade congregam 
a etnia do Povo Potiguara. 

. 

 
Gesse Viana, jovem universitário de 

Ciência da Computação faz registro. 

 

 
Organização social Indígena: a defesa 
dos direitos e anuncio das conquistas 

. 

 
Cacique Geral Potiguara, Sandro, 
coordena o Toré -19 de abril de 2013 

. 

 
A experiência da indígena que 
observa toda a movimentação. 

. 

 
Profª Maika Zampier: A pintura no 
corpo: marca da identidade Potiguara. 

. 

 
No ritmo musical o TORÉ reúne á 
todos na celebração à Tupã. 

. 

 
Prof. Paulo Palhano: Anotações no 
diário de campo. 

 

C h e g a n d o 
Comunicação alternativa universitária 
Organização: Paulo Palhano. Participação especial:  Jefferson Simplício. 
Contatos: ufpbgepeees@gmail.com                                                                                                                                  Colabore com informações. Exercite sua cidadania. 
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