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SBPC EM NATAL:CAPITAL DO SOL E CAPITAL DA CIÊNCIA. 
É isso mesmo. A cidade de Natal vive o já o clima do maior evento acadêmico da América do 
SUL que reúne estudantes, professores, pesquisadores, leitores, enfim, gente que gosta de 
ciência, gente que está de olho nas mudanças revolucionárias a serem anunciadas pelos 
estudos de cientistas no século das tecnologias. Tendas com 300 metros, térmicas, feitas com 
lona utilizada pela Nasa para acolher de exposições, conferências, seminários, apresentação 
de trabalhos acadêmicos em extensão e pesquisa. Junto com a SBPC acontece a CIENTEC 
exposição anual da produção acadêmica da UFRN. Confira programação nas páginas 6 e 7. 

. 

A Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte abre 
suas portas para acolher a 
62ª SBPC e se transforma na 
capital da ciência. 
 
Abertura: Em razão da previsão de 

chuva em Natal (RN), na noite de 
domingo (25/7), a sessão de abertura 
da 62ª Reunião Anual da SBPC foi 
transferida para o Centro de 
Convenções de Natal. O horário 
permanecerá o mesmo: 19h00. 

 
Programação: Será preciso ter 

fôlego para participar das inúmeras 
atividades acedemicas articuladas 
por múltiplas formas e dezenas de 
espaços. Haverá programação Senior 
com conferências, mesas-redondas, 
simpósios, minicursos etc); 
progrmação da sessão de pôsteres; 
programação da EXPOT&C, SBPC 
jovem, extensa programação cultural 
(pagina 5). Tudo pode ser conferido 
no guia os serviços do evento.  

 
Crendenciamento será realizado a 

partir das 12h00, do dia 24/7, na 
Secretaria da SBPC, que ficará 
localizada no Centro de Convivência. 
Alimentação: Não faltará 

oportunidade para alimentação, a 
começar pelo restaurante 
universitário que tem capacidade 
para alimentar 10 mil refeições ao 
dia.  
Feira agroecologica estará 

fornecendo alimentação durante toda 
a SBPC. Haverá a Ecotrilha nas 
Dunas de Maracajaú entre os dias 27 
e 29 de julho, com visita ao  Proteção 
Ambiental dos Recifes de Corais e 
farão caminhadas por dunas 
costeiras e lagoas interdunares. 

 
Reitoria da UFRN 
 

2º CONGRESSO NORDESTINO 
de Extensão Universitária  

p.03 

Chuvas deixam 150 mil 
famílias desabrigadas no NE 

 p.02 

AULAS COMEÇAM DIA 05 
de agosto de 2010.  

p.04 

INSTALADOS CURSINHOS 
nos municípios do Vale   

p.04 

. 

Pesquisadores da educação 
do campo reunidos em 
Brasília. p. 05 
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  157 mil pessoas estão fora de casa no Nordeste. 
 

.  
Em Alagoas e em Pernambuco, 157 mil 
pessoas estão fora de casa devido às chuvas 
que atingem a região desde a semana 
passada. O número de mortes causadas pelas 
enchentes, nos dois estados, chegou a 54, de 
acordo com o que foi divulgado pela Defesa 
Civil nesta segunda-feira (28) 
 
Ajuda humanitária 
 
As águas invadiram ruas, derrubaram casas, 
pontes, destruiu o que esta a sua frente. Os 
noticiaram repetiram essa narração por 
diversos dias. Mas, em todos os relatos 
marcados pela dor, pela destruição de imóveis 
particulares e públicos, desaparecimento de 
pessoas, o que marcou também foi a 
solidariedade. As ajudas humanitárias 
continuam acontecendo em todo o Brasil.  
 
O posto fiscal da rodovia estadual PE-96 foi 
transformado em base do Exército. Na mesma 
estrada, foram colocadas estruturas metálicas 
nas cabeceiras da ponte que liga a cidade de 
Barreiros a Água Preta, restabelecendo o 
tráfego entre os municípios pernambucanos. 
Cerca de 2,5 mil homens trabalham em 
Pernambuco e em Alagoas. 

 

Para Pernambuco, outro estado atingido pelas 

chuvas, o Ministério da Saúde destinou, na 

última semana, 11 toneladas de medicamentos e 

cerca de 500 mil doses de vacinas, além de 15 

ambulâncias. Também foram enviados R$ 26,8 

milhões para ações emergenciais de saúde.  

 

Vacinas 

O Ministério da Saúde enviou mais de 200 mil 

doses de vacinas para Alagoas. As doses de 

imunização devem servir para a prevenção de 

doenças, como a hepatite A, rotavírus, e tétano. 

Foram enviados 13 mil diluentes (substâncias 

usadas para diluir as vacinas) e mil unidades de 

soros antitetânicos. 

 
Ação dos bombeiros 

 
A solidariedade, uma marca dos povos 

(Fotos: http://www.cidadeverde.com) 

Solidariedade 

Diversos setores da sociedade civil estão realizando 

campanha para coleta de doações para apoiar as 

ações das famílias desapropriadas. As ajudas, porém 

ser em dinheiros ou em gêneros alimentícios ou 

produtos de limpeza. 

. 

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

Contatos: ppalhano1@gmail.com 

* Participe. Envie sugestões e notícias. 
* Entre na lista do CHEganDo. 
* Envie para outros e-mail´s. 

http://www.cidadeverde.com)/
mailto:ppalhano1@gmail.com
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2º Congresso Nordestino de Extensão 
Universitária. Inscrições estão abertas 
 

A Universidade Federal de 

Pernambuco (UFRPE) será a sede do 2º 
Congresso Nordestino de Extensão 
Universitária – II CNEU Cidadania e 
sustentabilidade: desafios, caminhos e 
soluções. O evento acontecerá  
15 a 17 de setembro de 2010.  
 
O 2º Congresso Nordestino de Extensão 
Universitária é uma promoção do  Fórum de 
Pró-Reitores de Extensão das Universidades 
Públicas Brasileiras – Regional Nordeste.  
 
 
Extensão:vivencia de processos educativos 
 
O II CNEU surge com o intuito de refletir a 
Extensão enquanto um processo educativo, 
político, cultural e científico, que relaciona teoria 
e prática, ensino e pesquisa, universidade e 
sociedade, na perspectiva de promover a 
integração entre as várias áreas do 
conhecimento e aproximar os diferentes sujeitos 
sociais visando à construção de uma sociedade 
igualitária e justa. 
 
 
Direitos humanos e cidadania. 
 
Assim, o II CNEU vem como um instrumento 
que possibilita aos diversos seguimentos da 
academia e da sociedade compartilharem 
saberes e fazeres que permitam fortalecer 
ações de difusão científica, divulgação e 
apropriação de tecnologia, contribuindo na 
formulação de políticas públicas de combate à 
pobreza e promoção dos Direitos Humanos 
e.Cidadania. 
 
Informações: 
 
Maiores informações sobre o evento no site: 
 
http://www.cneu.com.br ou na Pró-Reitoria de 
Extensão na UFPB. 

 
 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 
 
Datas: 
 
1-Inscrições de trabalhos e envio de resumos: de 
09 a 30 de julho de 2010; 
 
2 - A relação dos trabalhos aceitos: até 15 de agosto 
de 2010; 
 
3 - Inscrição, sem apresentação de trabalho: Até 01 de 
setembro de 2010. 
 
4 - Realização do evento: 15 a 17 de setembro de 
2010. 
 

 
Escolha seu tema e faça sua inscrição: 
 
1.A inclusão produtiva das populações; 
2. A Inserção Nordestina na Matriz Energética 
Brasileira: Pré-Sal, Gás e Bicombustível; 
3. A integração da universidade com as políticas 
públicas; 
4. A participação do universo acadêmico no 
desenvolvimento sócio-produtivo e educacional do 
Nordeste; 
5. A universalização de programas básicos de 
cidadania; 
6. Economia da cultura; 
7. Universidade, educação e movimentos sociais 

  

http://www.cneu.com.br/
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JUNTO   E   MISTURADO 

Edital aberto pela UEPB-GUARABIRA 

visando o PROCESSO SELETIVO PARA 
CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR 
SUBSTITUTO. Estão sendo disponibilizadas 09 
(nove) VAGAS. Veja as vagas: Duas (02) vaga 
para área de conhecimento em 
INSTRUMENTAÇÃO DE PRÁTICA 
PEDAGÓGICA: T-40 h/a;Uma (01) vaga para 
área de EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: 
T-40 h/a; Uma (01) vaga para LIBRAS: T- 20 
h/a; Uma (01) vaga para área de conhecimento 
em LÍNGUA PORTUGUESA: T-40 h/a; Quatro 
(04) vagas para área de conhecimento em 
LÍNGUA INGLESA E LITERATURA INGLESA: 
T-40 h/a. 

Inscrições deverão ser feitas no 

DEPARTAMENTO DE LETRAS E EDUCAÇÃO 
no Centro de Humanidades (CH) –Rodovia 75, 
Km 01 – Areia Branca, Guarabira/PB CEP: 
58200-000, no período de 19 de julho a 26 de 
julho de 2010, no horário vespertino (13 às 
17h00). As homologações das inscrições serão 
fornecidas no dia 27 de julho de 2010, a partir 
das 15h00. Processo Seletivo ocorrerá nos dias  
28, 29 e 30 de julho de 2010, Guarabira/PB. 
Maiores informações pelo telefone (83) 3271-
4080. 
 

NOVO P1. Isso mesmo: nesse semestre 2010.1 

o Curso de Pedagogia receberá 50 novos 
alunos/as.  Sangue novo. Espera-se que os 
novos sejam acolhidos por todos estudantes e 
professores de Educação. Sejam bem vindos. 
 

Iluminação essa semana foi feita a troca 

de luminárias que estava queimadas em todos 
os ambientes para que educadores e 
educandos tenham maior conforto visual. Caso 
note alguma queimada mantenha contato por 
memorando ao diretor de centro.  
 
Sigpro e Lattes. Professores e alunos: 
Aproveitem para fazer ou atualizar o curricullum 
lattes e inscreverm-se no Sgipro. Para não ter 
dor de cabeça no momento em que esses são 
requisitados na carreira acadêmica. 
 

Vestibular, a isenção da taxa será concedida a 

alunos matriculados no Ensino Médio em 2010, nas 
escolas da rede pública da Paraíba. A isenção deve 
ser solicitada a Coperve no período de 15 de junho a 
31 de julho.É bom ficar de olho. 

Aulas no IV Campus da UFPB terão início no dia 05 

de agosto de 2010. Inicialmente foram previstas para o 
dia 19 passado. A decisão foi do Conselho de Centro 
do IV Campus – UFPB.  

Obras no Campus IV continuam a todo vapor. Em 

Mamanguape o Restaurante e Residência universitária 
estão prontos em sua parte física. A pavimentação em 
frente a biblioteca esta quase pronta. Mas quando 
serão utilizados por estudantes, professores e 
funcionários?   

Biblioteca. Os professores do DED em reunião 

com o Pró-Reitor de Pós-Gradução, Dr. Isaque, 
manifestaram a sua inquietação quanto a não 
disponibilização dos livros já adquiridos. Até livros 
doados há dois semestres não aparecem nas 
prateleiras da biblioteca. A explicação por parte dos 
responsáveis é que os livros estão sendo catalogados. 
O Pró-Reitor ficou de estudar o caso.   

Carteira de professor pode ser adquirida. Com ela 

o professor, além de sua identificação UF, poderá 
utilizá-la em alguns serviços com 50% de abatimento 
como é o caso da compra de ingressos para cinemas, 
teatros...Maiores informações com o Secretário 
Marcos. 

Cursinho Pré-Vestibular já estão funcionando a 

todo vapor. As aulas acontecem de forma nos vários 
municípios do Vale do Mamanguape - Campus IV. Os 
professores foram selecionados por equipe 
coordenada pelo Prof.Dr. Lusival Barcellos. 

Placa indicando a localização do Campus IV 

Mamanguape na estrada que ligada Mamanguape a 
Rio Tinto merece nossos parabéns, pois muita gente 
já foi parar em Rio Tinto.... 

. 
CHEganDo objetiva formar e informar a comunidade universitária da UFPB vinculadas ao IV CAMPUS do Departamento de 
Educação e Curso de Pedagogia e outros interessados temáticas acadêmicas, sócias, políticas, estudantis, econômicas (...), 
tendo o intuito de circular como comunicação alternativa „on line‟. Envie sua colaboração. Participe. 
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PESQUISADORES DIALOGAM: EDUCAÇÃO DO CAMPO 
 

EDUCAÇÃO DO CAMPO SERÁ 
DIALOGADA EM TODAS AS 
SUAS DIMENSÕES  

APOIAR A PRODUÇÃO DO 
CONHECIMENTO NO CAMPO 
 

 
Pesquisadores da educação do campo 
 
O  III Encontro Nacional de Pesquisa em Educação do 
Campo, o III Seminário sobre Educação Superior e as 
Políticas para o Desenvolvimento do Campo Brasileiro 
e o I Encontro Internacional de Educação do Campo 
são iniciativas das Universidades que integram o 
Observatório da Educação do Campo – CAPES/INEP.   
 
Os Eventos, que acontecerão entre 04 e 06 de agosto 
de 2010, na  Universidade de Brasília,  reunirão 
pesquisadores, educadores, representantes de órgãos 
públicos e movimentos sociais para socializar as 
produções acadêmicas inovadoras construídas como 
resultado do enfrentamento às  questões teóricas e 
práticas que desafiam a afirmação do direito às 
condições dignas de vida, trabalho, saúde e educação 
das populações do campo.  
 
Estes eventos pretendem promover o debate sobre 
experiências concretas, em andamento e concluídas, 
desenvolvidas no âmbito da Educação do Campo, que 
possam contribuir com o avanço reflexivo do tema e de 
suas práticas, bem como possam gerar subsídios para 
a elaboração de políticas públicas de Educação do 
Campo. 
 
UFPB no evento:  

Vários professores da UFPB estarão participando 
desse evento, dentre os quais os Professores Dr. 
Antonio Alberto Pereira e Paulo Palhano, do 

Departamento de Educação – IV Campus 
Mamanguape – UFPB. Palhano apresentará trabalho 
com o título “Prática Educativa: Movimento, Habitus e Campo e  

Pereira “A mãe terra e a pedagogia”. 

 

Um pouco da trajetória: 
 

Em 2005 aconteceu o I Encontro Nacional de Pesquisa 
em Educação do Campo, organizado a partir de dois 
espaços governamentais: PRONERA/ MDA  e 
CGEC/MEC,  com o objetivo de apoiar  a  consolidação 
da produção de conhecimento nas diferentes esferas de 
protagonismo da Educação do Campo. Uma das 
principais propostas formuladas pelos pesquisadores 
participantes deste primeiro momento referia-se à 
implantação de uma infraestrutura acadêmica e 
 institucional  que oportunizasse as condições para o 
pleno desenvolvimento dos processos de produção de 
conhecimento e formação de educadores do campo.  
 
Observatório da educação do campo 

A criação do Observatório da Educação do Campo, 
reunindo atualmente sete universidades - UFPB, UFCE, 
UFPA, UFBA, UnB, UFMG, UFRN. Como conquistas 
dessa trajetória estão:a) a realização dos eventos; b) a 
continuidade do processo de produção de conhecimento e 
formação de educadores do campo; c) o acúmulo e a 
qualidade da produção científica sobre Educação do 
Campo nas universidades públicas do país, possibilitando 
 delimitar um território teórico, e elaborar uma perspectiva 
crítica em relação a ele; d) as reflexões sobre a identidade 
camponesa e  pelo direito à educação; e) novas práticas 
educativas e nos diferentes projetos de apoio à produção 
que buscam instaurar uma nova matriz tecnológica 
produtiva no campo. 
Internacional: 

Nesse III encontro nacional, acontece o I encontro 
internacional como uma articulação e alianças entre os 
povos do campo na sociedade globalizada, trazendo os 
esforços de transformação do campo e da educação nos 
países do Sul,pela primeira vez reunidos no Brasil. 

http://www.encontroobservatorio.unb.br/arquivos/artigos/315.pdf
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SBPC:   NATAL    TRANSFORMA-SE  NA   CAPITAL   DA   CIÊNCIA 

 

A partir deste domingo (25 de julho), Natal vai se transformar na capital da ciência e da tecnologia. Antes, 

Capital de Câmara Cascudo, Capital do Sol, agora com intensa manhã de chuva, na Natal passa a ser a 

Capital da Ciência. É que será realizada até o próximo dia 30 a 62ª reunião anual da SBPC. Conferencias, 

seminários, painéis, oficinas, stander (...) com um único objetivo: divulgar o que tem sido realizado pelo 

campo educacional nas Universidades Brasileiras. É um grandioso intercambio sócio-cultural. O Campus da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte esta tomado por grandes tentas, palcos, para recepcionar 10 

mil pessoas advindas de todos os Estados Brasileiro e da comunidade internacional. Registra-se que 

Professores e estudantes da UFPB, Campus IV, inclusive do Curso de Pedagogia apresentarão seus 

trabalhos acadêmicos no evento.  

 

A programação cultural, por sua vez, será uma atração à parte. Hoje, a partir das 18h, Lia de Itamaracá e 

Zeca Baleiro estarão “Cantando o Mar”, na abertura oficial do evento. Na sequência, a belíssima 

apresentação intitulada “Naiá Catarineta”. Já a partir do dia 26, o anfiteatro do Campus receberá nomes 

como Isaque Galvão, Sueldo Soares, Pedro Mendes, Rosa de Pedra, Banda Sinfônica de Natal, Caio 

Padilha, PeduBreu, Os Ticuqueiros de PE, Mirabô, Babal, Carlos Zens, Banda Perfume de Gardênia, 

Clarinetas/Percussão, Acorde, Octeto de Saxofones, Big Band Jerimum Jazz, Grupo de Dança da UFRN, 

Grupo Parafolclórico da UFRN, (Com)tatos e Improvisações, Ritual de Festa / EDTAM, Grupos da UFRN, 

Grupo Imburana de Danças Populares Brasileiras (UFPB), Forró na Manhã e Tom Zé. 

 

 

Programação cultural  

Dia 25 

Mosaico Cultural – Anfiteatro da Praça Cívica da UFRN 

18h00 - Abertura Oficial SBPC e Hino Nacional 

20h30 - Espetáculo ''Naiá Catarineta'' 

21h30 - Show Regional Lia de Itamaracá – Cantando o Mar 

23h00 - Show Nacional – Zeca Baleiro 

Dia 26 

Mosaico Cultural – Anfiteatro da Praça Cívica da UFRN 

19h00 – Projeto Prêmio Hangar - Show Pedro Mendes 

20h00 – Projeto Prêmio Hangar - Show Sueldo Soaress 

21h00 – Projeto Prêmio Hangar - Show Isaque Galvão 

22h00 – Projeto Prêmio Hangar - Show Rosa de Pedra 

Dia 27 

Mosaico Cultural – Anfiteatro da Praça Cívica da UFRN 

18h00 – Banda Sinfônica do Natal 

19h20 – Proj. Festival Universitário da Canção–PeduBreu (2° lug 

20h30 – Proj Festival Universitário da Canção–Caio Padilha (1°l) 

21h4 – Os Ticuqueiros (PE) 

Dia 28 

18h00 –Mosaico Cultural – Anfiteatro da Praça Cívica da UFRN 

18h00 – Projeto Música Potiguar Brasileira 88,9 FM - Babal 

20h20 – Projeto Música Potiguar Brasileira 88,9 FM - Mirabô 

21h20 – Projeto Música Potiguar Brasileira 88,9 FM - Carlos Zens 

Dia 29 

Mosaico Cultural – Anfiteatro da Praça Cívica da UFRN 

18h00 – Espetáculo ''Retalhos da Cultura Potiguar'' 

19h00 – Projeto Grupos de Música da UFRN – 

Clarinetas/Percussão 

20h00 – Projeto Grupos de Música da UFRN – Acorde 

21h00 – Projeto Grupos de Música da UFRN – Octeto de 

Saxofones 

22h00 – Proj Grup de Música da UFRN – Big Band Jerimum Jazz 

Dia 30 

Mosaico Cultural – Anfiteatro da Praça Cívica da UFRN 

18h00 – Projeto (Com)tatos e Improvisações 

19h00 – Grupo Imburana de Danças Populares Brasileiras 

(UFPB) 

19h30 – Grupo de Dança da UFRN 

20h00 – Grupo Parafolclórico da UFRN 
20h30 – Ritual de Festa / Cia. de Dança do Teatro Al. Maranhão 
21h00-Forró.Manha 
22h00 – Show Nacional – Tom Zé 

Espaço aberto para apoio cultural ao 
CHEganDo. 

Conheça o projeto para  
Apoio cultural ao CHEganDo. 

CHEganDo circula no  
meio universitário. Participe. 
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SBPC: LEITURAS DO BRASIL EM MUDANÇA  
 

 
Cientec: 16 anos de exposição 

 
Cartaz revela tema SBPC 

 
Forte dos Reis Magos – Natal - RN 

 
Cientec  2010 
 
É com muita satisfação que a 
Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte realiza a XVI 
Semana de Ciência, Tecnologia e 
Cultura –CIENTEC/2010, 
juntamente com a 62ª Reunião 
Anual da Sociedade Brasileira 
para o Progresso da Ciência 
(SBPC), constituindo um cenário 
ideal no sentido de popularizar a 
ciência e oportunizar o acesso a 
informações das mais diversas 
áreas do conhecimento.  
 
Ao adotar na sua Semana de 
Ciência, Tecnologia e Cultura o 
tema: “UFRN: PRODUZINDO 
SABERES, COMPREENDENDO 
A VIDA”, a UFRN faz uma clara 
sinalização de que está 
sistematizada com as fronteiras do 
conhecimento e ao mesmo tempo 
com o desenvolvimento social e a 
solidariedade entre os homens, 
elevando a qualidade de vida da 
sua população e reforçando o seu 
inequívoco compromisso social.  
 
Universidade, cientistas brasileiros 
e a sociedade em geral compõem 
os cenários na SPBC em Natal.  

 
Produção cientifica 
 
Natal passa ser, a partir de hoje, a 
capital da ciência no Brasil. A 62ª 
Reunião Anual da Sociedade 
Brasileira para o Progresso da 
Ciência reunirá 597 pesquisadores 
e mais de mil trabalhos 
apresentados por dia, além de 67 
conferências, 62 mesas-redondas, 
68 minicursos e 26 simpósios, na 
Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, até a próxima 
sexta-feira.  
 
Em outras palavras, o creme do 
creme da produção científica 
nacional. Apesar de a ciência ser 
tachada como um assunto pouco 
acessível ao público comum, a 
promessa é democratizar temas 
importantes para a sociedade 
brasileira. O tema da Reunião é 
“Ciências do Mar: herança para o 
futuro” 
 
 
A programação científica à tarde 
contará com a estréia de uma nova 
modalidade na SBPC, a “Ciência 
em ebulição”, com temas 
polêmicos, como: aborto, 
mudanças climáticas,... 

 
A construção naval de Natal 
 
O primeiro dia a temática 
abordada será “A construção 
Naval no Brasil”, pelo professor 
Floriano C. M. Pires Júnior, da 
Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, assunto ligado ao tema 
principal da Reunião. Floriano 
irá abordar a necessidade de 
investimentos no setor naval 
para o desenvolvimento do 
Brasil. O contra-almirante Ilques 
Barbosa, aborda tema 
semelhante: o papel do mar na 
defesa do território brasileiro. 
 
Ainda na primeira manhã, dois 
cientistas de peso no Brasil. 
Paulo Nobre, pesquisador do 
Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais, aborda os efeitos das 
mudanças climáticas no 
Nordeste. A UFRN estará 
representada com o 
neurocientista Sidarta Ribeiro, 
do Instituto Internacional de 
Neurociências de Natal, falando 
sobre “O papel cognitivo do 
sono e dos sonhos”. O ministro 
da Ciência e Tecnologia, Sérgio 
Rezende, participa, às 11h, fala 
sobre a ciência, tecnologia e 
inovação. 

 


