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Projeto regulariza atividade extra de professor federal  
Minuta de texto elaborado pelo governo define as atividades remuneradas permitidas a docentes   
                                                                                                                                                   Leia na pag. 6          

. 

 

Educação do Campo 
reune pesquisadores 
 

A UNB acolheu 350 
pesquisadores da Educação do 
Campo no III Encontro Nacional, 
e reúne público especializado na 
temática. Como a experiência 
tem sido exitosa, junto com esse 
evento, realizou-se I Congresso 
Internacional reunindo 
pesquisadores da America 
Latina.  

Para o pesquisador Luiz Carlos 
de Freitas, as instituições como 
essa produzem conhecimento, a 
partir das experiências do 
campo, sempre preparando os 
alunos para lutarem por seus 
direitos. Para o pesquisador: "Os 
objetivos de lutar justificam-se 
pela luta de construção, e não de 
acomodação e subordinação", 
afirma.  

Segundo Luiz Carlos, “a 
universidade deve aproximar-se 
do campo por meio de parcerias 
com as escolas rurais.” 

 
UNB acolheu pesquisadores 
da Educação do Campo.  
Leia na p.6 

 
ECONOMIA SOLIDÁRIA divulga 
lista com a seleção de 
empreendimentos econômicos 
solidários (EES), interessados 
em participar do processo de 
construção do Sistema Nacional 
de Comércio Justo e Solidário 
(SNCJS). Para tal, foram inscritas 
249 iniciativas de todos os 
estados brasileiros, com exceção 
de Sergipe. 

  

A Comissão de seleção 
pontuou os aspectos 
fundamentais e desejáveis para 
a participação de 140 EES, 
conforme foram destacados.  
Um empreendimento da 
Paraíba esta na lista.  
 
http://www.ims.org.br 
http://www.fbes.org.br 
 

                               Leia na p.2 
 

Junto e Misturado: 
 

 A SINALIZAÇÃO DOS AMBIENTES 

 2º CONGRESSO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 
 QUADRA DE ESPORTES 

 NADA DE LIVROS NA BIBLIOTECA 

 ANPEA:INSCRIÇÕES ABERTAS PARASEMINARIO                                                                                                                                     
.                                                                   leia na p.4 

ENTREVISTADO EM FOCO 
 

Numa entrevista 
descontraída, o 
coordenador de Pedagogia  
opina acerca da primeira 
semana de aula, realizada 
na Biblioteca do IV 
CAMPUS – UFPB.  
O 7º. STE será abrigado 
pela cidade de Capim, a 
princesa do Vale. 
A previsão do evento é 
para o final de novembro, 
sob o tema Educação e 
Cultura de Paz, com 
grande chegança cultural 
pedindo paz para a 
humanidade. Leia na p.5 

IMAGENS 
 

Novo espaço dedicado à 
publicação de fotografias.  
Qualquer membro 
universitário poderá 
participar com sua foto.  
Veja as regras para 
recebimento: 
 

 Fotografia digital 

 Não-personalizada 

 Enviadas on-line 

 Identificando ambiente 

 Identificando autor 

 Chegando fará seleção 
 

Participe.                  Leia na p. 5 
 

VI ENCONTRO PARAIBANO DE EDUCAÇÃO 
MATEMÁTICA SERÁ EM MONTEIRO – PB.    Leia pag 3                                    

 

http://www.ims.org.br/
http://www.fbes.org.br/
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ECONOMIA SOLIDÁRIA CERTIFICARÁ EMPREENDIMENTOS 

 
DIVULGADA a lista com a seleção de 
empreendimentos econômicos solidários (EES) para 
os interessados em participar do processo de 
construção do Sistema Nacional de Comércio Justo e 
Solidário (SNCJS).  
 
Foram inscritas 249 iniciativas de todos os Estados 
brasileiros, com exceção de Sergipe. A comissão de 
seleção pontuou os aspectos fundamentais e 
desejáveis para a participação sendo que 140 EES 
foram destacados. Um empreendimento da Paraíba 
esta na lista. (ver site http://www.ims. org.br) 
  
SNCJS é um sistema ordenado de parâmetros que 
visam a promover relações comerciais mais justas e 
solidárias, articulando e integrando os 
empreendimentos e seus parceiros colaboradores em 
todo o território brasileiro. A seleção para participar do 
processo de construção é a primeira etapa de uma 
capacitação e adequação aos princípios e critérios do 
Sistema, na modalidade organizacional.  
Tal ação será conduzida nacionalmente através do 
Projeto Nacional de Comercialização Solidária e se 
enquadra na meta de Organização Nacional de 
Comercialização dos Produtos e Serviços de 
Empreendimentos Econômico-Solidários, do Programa 
Economia Solidária em Desenvolvimento. (Plano 
Plurianual 2008 – 2011), sob a responsabilidade da 
Secretaria Nacional de Economia Solidária. 
(SENAES/MTE).  
O Instituto Marista de Solidariedade (IMS), juntamente 
com a SENAES/MTE, Fórum Brasileiro de Economia 
Solidária (FBES), FACES do Brasil e demais 
parceiros, irão viabilizar a assessoria aos EES para 
auto-avaliação e plano de adequação ao SNCJS no 
período de agosto a dezembro de 2010. 
 
 

 

Rede Sabor  
Natural do  
Sertão 

 

Incubadora 
de.empre 
endimentos 
solidários 
na  
UFPB 

 

 

 
PERFIL dos empreendimentos selecionados, 38 (trinta e 
oito) são formados exclusivamente por mulheres, são 
39 (trinta e nove) de grande porte, 47 (quarenta e sete) 
médios e 54 (cinquenta e quatro) de pequeno porte. 
Grande parte vem de empreendimentos urbanos (67), 
mas foram selecionados 36 (trinta e seis) mistos e 37 
(trinta e sete) rurais. Da Paraíba, foi selecionado o grupo 
Mulheres que Tecem Arte em Economia Solidária 
(PB). 

 A maioria dos empreendimentos trabalha com a 

comercialização de seus produtos (123), sendo que parte 
deles também produz aquilo que vende (115).  Foram 
selecionados outros 30 (trinta) EES que desenvolvem o 
beneficiamento, 31 (trinta e um) que oferecem serviços, 4 
(quatro) do campo das finanças solidárias, 4 (quatro) 
organizam grupos de consumo e um (1) declarou que 
trabalha com distribuição. 

Entre os selecionados estão as comunidades 

e os povos indígenas: (4),  pescadores e pescadoras 
(06), ribeirinhas (08) e quilombolas (06). Três (03) 
declararam trabalhar com extrativismo, um (01) é formado 
por pessoas remanescentes de área de parque.  

 
Selo será fornecido ao empreendimento que estiver 

praticando: 1) trabalhar em autogestão, com base na 
cooperação e na solidariedade; 2) desenvolver uma 
atividade permanente com fins econômicos; 3) 
demonstrar interesse e disponibilidade em participar da 
construção do SNCJS; 4) não admitir e nem praticar 
trabalho escravo ou exploração do trabalho infantil. 
5) participar de redes e/ou fóruns de Economia 
Solidária; 6) apresentar carta de referência de parceiro;7) 
estar envolvido em processos comunitários pelo 
desenvolvimento local; 8) atuar com respeito à saúde e 
ao meio ambiente. 
 

 

REDE 
ABELHA 
DO  
BRASIL 

 

FÓRUM 
BRASILEIRO 
DE 
ECONMIA 
SOLIDARIA 

 

. 

http://www.ims.org.br/
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VI Encontro Paraibano de Educação Matemática será 
em Monteiro – PB 

 
O VI EPBEM será realizado nos dias 10, 11 e 
12 de novembro de 2010, na cidade 
de Monteiro - PB. 
 
O prazo para submissão de trabalhos para o VI 
Encontro Paraibano de Educação Matemática (VI 
EPBEM) foi prorrogado até dia 31 de agosto. 
 
A Sociedade Brasileira de Educação Matemática, 
Regional Paraíba - SBEM-PB, a Universidade 
Estadual da Paraíba, por meio do Centro de 
Ciências Humanas e Exatas do campus VI - 
Poeta Pinto do Monteiro, promovem, em 
conjunto, o VI Encontro Paraibano de 
Educação Matemática -  VI EPBEM, com o 
objetivo de estreitar os laços entre a escola e a 
universidade, aproximando seus diálogos, 
profissionais e práticas, a fim de incentivar, 
divulgar e implementar pesquisas em Educação 
Matemática, de forma que se possa refletir na 
melhoria de processos de ensino e 
aprendizagem de Matemática, inclusive na 
formação inicial e contínua de professores que a 
ensinam. 
 
A Educação Matemática é uma área do saber em 
pleno desenvolvimento, apresentando resultados 
de pesquisas importantes relativos aos 
processos de ensino e aprendizagem de 
Matemática. Incentiva-se, nesta área, pesquisas 
quanto ao desenvolvimento profissional, social e 
cultural de professores, além daquelas que se 
referem a assuntos relacionados ao ensino e à 
aprendizagem de Matemática, buscando 
favorecer a formação do aluno que lhe permita 
uma atuação crítica na sociedade. 

  

ASSOCIADOS a SBEM já ultrapassou a treze 
mil sócios, o que incentiva, em todo o território 
nacional, mais estudos e discussões, bem 
como a divulgação de seus resultados, 
promovendo os Encontros Nacionais de 
Educação Matemática e Fóruns Específicos. 
Publica boletins, revistas e divulga trabalhos 
nessa direção. Utiliza também as suas 
Regionais para realizar periodicamente os 
Encontros Estaduais. 

 

TRAJETORIA dos Encontros Paraibanos de 
Educação Matemática foram realizados em 
João Pessoa, nos anos de 1991, 1993 e 2003; 
Campina Grande, em 2005 e 2008 e Monteiro 
2010. Anote. 

Contatos podem ser mantidos com a 
Comissão de divulgação do evento: 
Professores Antonio Sales da Silva e José 
Joelson Pimentel de Almeida, através do Site: 
www.sbempb.com.br/epbem 

. 
 

      CHEganDo objetiva (in)formar a comunidade universitária da UFPB, vinculada ao IV CAMPUS do Departamento  
      de Educação e Curso de Pedagogia e outros interessados as temáticas acadêmicas, sociais, políticas,         
      estudantis, econômicas (...), tendo o intuito de circular como comunicação alternativa „on line‟. .PARTICIPE 

 

http://www.sbempb.com.br/epbem
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JUNTO   E   MISTURADO 
 
PRIMEIRA SEMANA de aula foi considerada 
por professores e alunos como um sucesso. 
Para a Profª Sônia Cândido, ao referir-se ao 
evento: “foi um evento diferente, marcado pela 
descontração e por trazer novas reflexões, no 
tocante a: o Papel e o Ser pedagogo. Tais 
eventos foram realizados dentro da Biblioteca”. 
 
COMENTÁRIO sobre o P1 de Pedagogia 
“tem muita mulher”. “Quanta mulher!!!”. 
Manifestou um aluno do P3 de Pedagogia. 
Muita gente anda impressionada com a nova 
turma de Pedagogia. Pelo número de mulheres 
e pela garra de querer ser pedagogo. São 50 
mulheres e 3 homens. Isso não é novidade para 
alguns cursos, como Pedagogia, Serviço Social, 
Enfermagem. Sejam bem vindos!!!!! 
 
Sinalização dos espaços do campus 
Mamanguape. Já está no momento de serem 
colocadas as placas indicativas das salas 
ambientes dos professores, Departamentos, 
WC, salas de aulas, laboratório, etc. Esta ação 
facilitaria a vida de muita gente. A cena que se 
repete é a seguinte: “Por gentileza onde 
funciona o Curso de Hotelaria? “Onde tem 
banheiro? Uma raposa tomou as dores e 
respondeu a inquietude do aluno: ”Aos poucos 
tudo vai ser sinalizado”.  
 
Renuncia da Vice-Chefe do Departamento de 
Educação Profª Daniela Segabinazi  foi 
manifestada por carta e explicitada na reunião 
do Departamento. A Chefe, em exercício, Profª 
Sônia Cândido, agradeceu por todo empenho 
da mesma quando atuou no cargo. Quem 
assumiu?. Profª. Cèlia Regina! 
 
Placas 1 sinalizando a UFPB na Br 101. Uma 
boa idéia. Mês passado foi sinalizada a entrada 
da unidade de Mamanguape.  

 
Praça 2  do Campus IV Mamanguape: “deverá ficar 
linda quando concluída com o projeto paisagístico”, 
declarou uma professora visitante. 

 

UFRPE será a sede do 2º Congresso Nordestino 
de Extensão Universitária – II CNEU Cidadania e 
sustentabilidade: desafios, caminhos e soluções. 
O evento será de 15 a 17 de setembro de 2010. 
Trata-se de uma promoção do Fórum de Pró-
Reitores de Extensão das Universidades Públicas 
Brasileiras – Regional Nordeste, Contatos: na Pró-
Reitoria de Extensão ou via  
http://www.cneu.com.br. 
 
Quadra de esportes 1 já está com obras bem 
adiantadas. Segundo Profº. Ivanildo, Diretor de 
Centro IV Campus UFPB, as obras estão em fase 
de acabamento, faltando a parte de iluminação.  

Quadra de esportes 2 quando concluída, o 
CHEganDo sugere que sua inauguração seja com 
jogos entre universitários.  

Auditório no Campus Mamanguape já está com o 
canteiro de obras sendo demarcado. “Será uma 
obra rápida de grande importância para a 
comunidade universitária, pois dará espaço para 
eventos acadêmicos”, disse ao Chegando Profº. 
Ivanildo, Diretor de Centro do IV Campus – UFPB.  

Nada de livros na Biblioteca. Apesar das 
inúmeras solicitações feitas por todos os cursos do 
campus IV – UFPB ainda não foi solucionado o 
problema: ”Os livros já foram adquiridos, mas 
estão sendo catalogadas na Biblioteca do campus 
João Pessoa”,essa tem sido a explicação. 

ANPAE realizará o VI Seminário Regional de 
Política e Administração da Educação do Nordeste 
e V Encontro Estadual de Política e Administração 
da Educação, que acontecerão no Centro de 
Educação da UFPB, no período de 27 a 29 de 
setembro de 2010, com o tema: Políticas de 
Gestão e práticas educativas: a qualidade do 
ensino em construção.Informações no 
site: www.anpaene2010.org.  inscrições: Até 
29/08/2010; sem trabalho: até 25/09/2010.A 
coordenadora do evento é a Profª Maria da Salete 
Barboza de Farias. 

http://www.cneu.com.br/
http://www.anpaene2010.org/
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I M A G E N S 
 
 

Espaço dedicado a sua 
fotografia 

 
 
 
 
 
 

 Regras para participar: 
 

 Fotografia digital 

 Não-personalizada 

 Enviadas on-line 

 Identificando ambiente 

 Identificando autor 

 Chegando fará seleção 
 

 

 
 
 
 
 
ESPAÇO DEDICADO A 
SUA FOTOGRAFIA 
 
 
 
 

 

 
 

 Regras para participar: 
 

 Fotografia digital 

 Não-personalizada 

 Enviadas on-line 

 Identificando ambiente 

 Identificando autor 

 Chegando fará seleção 
 

 
 

ENTREVISTADO   NO   FOCO 
- Nome: José Mateus  do Nascimento 
- Coordenador do Curso de 
  Pedagogia-IV Campus-UFPB 
- Professor Doutor em Educação 
- Estilo: Popular e democrata 
- Linha: Freireana 

  - Foco da entrevista: Ações da Coordenação do   
Curso de Educação  

... 
1. Chegando: COMO O SENHOR AVALIAA PRIMEIRA SEMANA DE 
AULA REALIZADA NA BLIBLIOTECA? 

 
Resposta Profº Mateus: Foi um momento positivo  para os discentes e 
docentes do Curso de Pedagogia. Ao contrário dos outros cursos da 
Unidade de Mamanguape - Campus 4, o curso de Pedagogia realiza, 
na primeira semana de cada semestre, uma programação especial, 
com o objetivo de integrar os que fazem a academia. Os que 
participaram de cada atividade (palestras, planejamento Seminário 
Temático, Cultural) foram marcados com aprendizagem significativa 
sobre o atual perfil do pedagogo e o papel da arte na educação, além 
das dinâmicas e das reflexões efetivadas pelo Profº. Lusival Barcellos. 
E o cultural, na sexta feira? Foi extraordinário! Feliz, quem não perdeu 
nenhum dia!  

 
2. Chegando: E A NOVA TURMA: P1? 

 
Resposta Profº Mateus: A nova turma é formada por alunos que 
apresentam muita energia e vontade de aprender sobre a Pedagogia, 
escola, docência... Uma turma cheia de esperança de fazer um curso 
que faça a diferença, contribuindo para a formação profissional e 
humana de cada um deles.   

 
3. Chegando: QUAIS AS DECISÕES PARA O 7º SEMINÁRIO 
TEMÁTICO? 

 
Resposta Profº Mateus: O 7º. STE será abrigado pela cidade de 
Capim, a princesa do vale. A previsão do evento está para o final 
de novembro, sob o tema Educação e Cultura de Paz, com 
grande Chegança Cultural pedindo PAZ para a humanidade.   
 
4. Chegando: QUANDO SERÁ A PROXIMA ASSEMBLÉIA VISANDO 
O 7º SEMINARIO EM CAPIM? 
Resposta Profº Mateus: A próxima reunião de planejamento será dia 
31 de agosto. Ao final de cada mês, teremos uma reunião de 
orientação dos artigos e organização do evento. 
 
5. Chegando: UMA MENSAGEM PARA O SEMESTRE 20101.1? 
Resposta Profº Mateus: Continuar com a cultura de construir um 
curso alegre, sensível e democrático, porque ensina preparando para o 
mundo do trabalho, e também para a vida. A intenção é que cada aula 
seja uma oportunidade de crescimento e partilhamento de saberes. Por 
que não dos 7 saberes?!!!!!  
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Muito esperado:  

Projeto regulariza atividade extra de professor federal  
Minuta de texto elaborado pelo governo define as atividades remuneradas permitidas a docentes  

                                                                                  Por Lígia Formenti 

Professores universitários 

que trabalham em regime de 
dedicação exclusiva (DE) poderão 
participar - e receber - de 
conselhos, além de ganhar cachês 
por palestras, conferências e 
atividades artísticas. As propostas 
integram uma minuta de projeto de 
lei apresentada pelo governo para 
regulamentar a carreira docente 
nas instituições federais. 
Preparado ao longo dos últimos 
dois anos, o texto, com 46 artigos, 
traz regras mais precisas para essa 
prática comum, mas que há tempos 
eram condenadas pelo Tribunal de 
Contas da União. "Normas mais 
claras eram indispensáveis", 
afirmou o ministro do TCU, Aroldo 
Cedraz. As mudanças propostas 
não são mais rígidas ou mais 
flexíveis do que a situação atual.  

Pelas regras das universidades 

hoje, a liberdade para professores 
em situação de DE -dedicação 
exclusiva exercer outras atividades 
é praticamente inexistente. Mas, na 
prática, essas restrições quase 
nunca funcionavam. Usando 
recurso das fundações, professores 
conseguiam exercer uma série de 
atividades, como consultorias por 
longos períodos em horários, 
muitas vezes, incompatíveis com 

sua jornada nas faculdades. A 

proposta, apresentada 
 
 

Envie para suas listas. 
  

semana passada para a diretoria do 
Sindicato Nacional dos Docentes 
das Instituições de Ensino Superior 
(Andes), prevê mudanças na 
carreira, como a criação do 
professor sênior. "Ele ficaria no 
mesmo patamar que o professor 
titular", afirma o secretário de 
Recursos Humanos do Ministério do 
Planejamento, Duvanier Paiva 
Ferreira. A medida, segundo ele, 
pretende ampliar o incentivo para 

progresso na carreira.  
 
O secretário executivo da 

Associação Nacional dos Dirigentes 
das Instituições Federais de Ensino 
Superior (Andifes), Gustavo Balduín 
disse ser favorável à 
regulamentação das atividades 
realizadas fora das universidades. 
"Por que não ter direito de participar 
e receber, por exemplo, de um 
conselho da Petrobrás? 
Professores têm contribuição para 
sociedade, que pode ser feita não 
apenas por meio das aulas na 
universidade." Além de tornar mais 
claras as formas de participação de 
professores, a proposta prevê que 
todo pagamento extra tem de ser 
feito por meio do sistema oficial da  
União, como forma de evitar que 
profissionais ganhem além do teto 
constitucional. Algo que poderia 
ocorrer quando profissionais 
recebiam, por exemplo, via 
fundações de amparo à pesquisa - 
cujas regras de funcionamento 
foram alteradas  

 
Uma das entradas da UFPB 
Campus I 
 
A minuta viria para completar a 

mudança, que integra o pacote para 
ampliar a autonomia universitária. Entre 
as regras previstas, estão mecanismos 
para pagamento de projetos de 
pesquisa e extensão - algo que antes 
era feito nas fundações. Discórdia.  
A idéia do governo é apresentar o 
projeto de lei depois das eleições. 
Antes, deverião ser feitos debates com 
setores interessados. A primeira 
reunião está marcada para o fim de 
agosto. Muita polêmica ainda está por 
vir. "É um texto que  prejudica 
aposentados e provoca uma corrida de 
docentes para financiamento de 
pesquisas", resume o primeiro-vice-
presidente da Andes, Luiz Henrique 
Schuch. Para ele, a saída para melhor 
remuneração de professores não é a 
participação em atividades extra. "Não 
é essa a nossa missão. O que o 
governo precisa definir: Qual projeto de 
universidade que ele quer." 
 
Fonte: O Estado de São Paulo, 
31/07/2010 - São Paulo SP 
 

Envie para suas listas. 
 

 

 
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. 
 

mailto:ppalhano1@gmail.com
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EDUCAÇÃO DO CAMPO: reúne pesquisadores do 
Brasil e America Latina 

 
A Educação do Campo esteve 
com 350 pesquisadores 
reunidos na UnB para participar 
do III Encontro Nacional de 
Pesquisa em Educação no 
Campo. Um de seus principais 
desafios é construir um modelo 
de ensino voltado 
exclusivamente para a 
realidade rural. "A educação 
construída a partir do 
modelo tradicional, de um 
professor para uma sala de 40 
alunos, não atende às 
demandas da realidade do 
campo", diz o professor Luiz 
Carlos de Freitas (Unicamp). 

Luiz Carlos de Freitas explica 
que instituições como essa 
produzem conhecimento a partir 
das experiências do campo, 
sempre preparando os alunos 
para lutarem por seus direitos.  

"Os objetivos de luta são de luta 
e construção, e não de 
acomodação e subordinação", 
afirma. Segundo Luiz Carlos, 
esse ensino deve se basear em 
auto-organizarão e 
conhecimento sobre sua 
realidade específica. 
 
Segundo os pesquisadores, que 
participaram do encontro na 
UnB, a universidade deve 
aproximar-se do campo por 
meio de parcerias com as 
escolas rurais. 
 

 

 
Auditório da UnB recebe 
pesquisadores da Educação do 
Campo 

A professora Celi Taffarel, 
diretora da Faculdade de 
Educação da UFBA, acredita, 
contudo, que as universidades 
não estão preparadas para 
enfrentar esse desafio. “O meio 
acadêmico é, em geral, 
hierárquico, autoritário e 
burocrático”. 

Para a Profª. Roseli Saleti, esse 
novo modelo precisa ser 
construído com a ação 
organizada dos trabalhadores 
rurais. Um modelo nascido 
debaixo da lona preta, nos 
assentamentos rurais. Roseli 
atua no Instituto de Educação 
Josué de Castro, que forma 
professores para ensinar em 
escolas da área rural do 
município de Veranópolis-RS. O 
Instituto, vinculado ao 
Movimento dos Sem-Terra 
(MST)  conta com o apoio de 
três (03) universidades 
federais:UNB, UFSC, UFRS 
para fornecer educação 
profissional aos assentados. 
Para o Prof. Antonio Pereira 
(Educação –IV Campus - UFPB) 
“o encontro apontou para uma 
nova dimensão: a articulação 
internacional”. 

No último dia do evento, os 
pesquisadores dialogaram 
sobre a Educação Rural e sua 
ligação com as questões de 
agroecologia e soberania 
alimentar. Participaram desse 
debate pesquisadores como 
Denir Soza, do Instituto 
Universitário Latinoamericano 
de Agroecologia Paulo Freire, 
da Venezuela; Angel Luis 
Pellicer, da Associação Cubana 
de Técnicos Agrícolas e 
Florestais; e Dominique Guhur, 
da Escola Latinoamerica de 
Agroecologia, que fica no 
município de Lapa, no Paraná.  

Além do número de trabalhos 
inscritos, o que chamou a 
atenção desse evento, sem 
dúvida, foi a metodologia de:  

a) todos os participantes 
receberem todos os artigos 
antecipadamente ao evento;  

b) a formação dos GTs 
temáticos, onde consta o fio do 
entendimento do texto com o 
olhar do grupo, apresentado no 
plenário;  

c) ao final, o acontecimento da 
conferência de encerramento. 

A síntese do evento foi 

realizada pelo Dr.Miguel 
Arroyo, que enfatizou a 
necessidade da vinculação 
entre ensino, extensão, 
pesquisa com as populações 
do campo.   

 



CHEganDo,Edição nº 4-Agosto/2010 

                          “ ÁGUA  BOA  FAZ  BEM.”             Informativo alternativo  

______________________________________________________________________________________ 

8 

8 

 


