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Estado de Greve no Campus IV da UFPB 
Tudo começou por causa de uma telha que caiu, furando o forro de gesso. Ninguém ficou 
ferido, mas o prédio foi interditado pelo Corpo de Bombeiros. Em seguida, os estudantes 
decretaram greve, ocuparam a Biblioteca e a Administração, exigiram a presença do 
Reitor Polari, que dialogou com a comunidade universitária, o que fez o movimento 
ganhar força. Agora, os Professores decidiram entrar em Estado de GREVE, mas 
funcionários decidiram não assumir o movimento. A próxima assembléia geral já tem dia 
e horário para ser realizada: 08 de outubro, 9 h. Veja na p. 06, 08, 09, 10,11 e 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Reitor Polari e Diretor Ivanildo 
escutam atentamente o DCE. 

 
 
O espaço ficou pequeno para 
abrigar os manifestantes. 

 
 
Professores expõem os motivos 
da paralização. 

 
A cobertura completa desse 
movimento histórico no Campus 
IV nas p.6,8,9,10,11 e 12. 

Concursos para professores: 
64 na UFPB e 79 na UFRN p.4 e 7 

 

 

Prof. 
Palhano 
lança 
Cinema  
no Vele 
em  
Capim. (       
(p. 3) 

  
 

 

 

Estudante  
DESIGNER 
Ido Campus 
IV daUFPB 
está na 
final de  
CONCURSO 
MUNDIAL 
          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                                                                                                                                
.                                                                              leia na p.4 

Entrevistado 

em foco 

Luiz Fábio A. Jales, sendo 

servidor da UFPB, 

possuindo formação em 

Letras, Fabio é secretario 

da Coordenação do Curso 

de Pedagogia. Hoje, está na 

berlinda respondendo como 

coordenador administrativo 

local do PROEJA que 

formará 42 especialistas.p.5 

 

IMAGENS 
 

Espaço livre 
dedicado 

as 
suas 

fotografias. 
 
 

                               Leia na p. 5 
 

       Leia chegando.         Leia chegando.           Leia chegando.            Leia chegando.                             
Chegando é uma comunicação alternativa visando à sociabilidade... 
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Estudante da UFPB - Litoral Norte na final do 
maior concurso de design de jóias do mundo 
Victor Hugo de Freitas, aluno do Campus IV Litoral Norte, concorre na categoria "Revelação" do 
Auditions 2010, cujo prêmio é de R$ 12,5 mil 
 

 

O paraibano Victor Hugo 
Falcão de Freitas, 
estudante do curso de 
Design Produto (7º 
período) da 
Universidade Federal da 
Paraíba, Campus do 
Litoral Norte, Campus 
do Litoral Norte 

O Victor Hugo Falcão de Freitas conseguiu a 
façanha de ser um dos quatro finalistas que vão 
concorrer, no dia 16 de novembro, em Belo 
Horizonte, ao prêmio Anglo Gold Ashant Auditions – 
o maior concurso de Design de jóias em ouro do 
mundo. Em entrevista, por telefone, ele disse que vai 
viajar no dia do evento, devendo retornar a João 
Pessoa, sua cidade natal, no dia seguinte, quem 
sabe, trazendo na bagagem o prêmio no valor de R$ 
12,5 mil, equivalente ao primeiro lugar. 

Victor Hugo tem 23 anos e concorre na categoria 
Design Revelação, com o Projeto “Hi-Tech”. Nesta 
última etapa do concurso, os quatro finalistas irão 
produzir jóias projetadas com 400g de ouro fino, 
fornecido pela Anglo Gold Ashanti. “Trata-se de um 
prêmio de grande importância. É o reconhecimento 
mundial do que nós produzimos na Paraíba”, 
comemorou. 

O Auditions foi criado pela África do Sul, em 1999. 
Este programa institucional contribui para o 
desenvolvimento do setor joalheiro, renovação do 
design de jóias, estabelecendo tendências e 
estimulando o uso de novas tecnologias. Além disso, 
permite a projeção do país no exterior como 
exportador de capacidade técnica. Realizado 
bianualmente na China, Índia, Emirados Árabes e 
Brasil, além da África do Sul, o evento propõe temas 
que possibilitam “insights” nas criações das coleções 
de jóias conceituais (couture). 

 

Quase 1,5 mil inscrições 

Neste ano, o concurso propôs como tema 
“Sincronicidade – Valores humanos, através dos 
tempos” – conjunto de ações que acontecem no 
mundo, ao mesmo tempo, a favor do humanismo e da 
busca por valores. O concurso é dividido em duas 
categorias: “Designer” (destinada a todos os 
profissionais do ramo) e “Revelação” (voltada para 
estudantes). Na primeira categoria, o prêmio é de R$ 
30 mil em barras de ouro, e, na „Revelação”, R$ 12,5 
mil, em moeda corrente. 

Para escolher as peças finalistas da edição 2010, a Anglo 
Gold Ashanti montou um júri de 11 especialistas do Brasil 
e do exterior. Além do paraibano, os outros três finalistas 
da categoria “Revelação” são o carioca Luís Eduardo Silva 
de Carvalho (Projeto “Trama”), o paranaense Milielton Brito 
Cardoso (“Universalismo”) e a paulista Thayane Carvalho 
da Silva (“Cardume”). 

Em sua quinta edição, o Auditions Brasil 2010 recebeu 
1.476 inscrições, reunindo designers de 19 estados 
brasileiros. Embora não seja permitido, o concurso chegou 
a receber inscrições de designers internacionais, 
residentes na Inglaterra e Portugal. 

Luiza Brunet 

A modelo escolhida para ser a imagem e a embaixadora 
do Auditions Brasil 2010 é a sempre bela Luiza Brunet, 
clicada pelo fotógrafo Robert Schwenk. Ícone da beleza 
nacional e uma das maiores top models do país, La Brunet 
vai fotografar para o catálogo do concurso, usando todas 
as jóias criadas pelos finalistas. Em novembro, ela 
participará, em Belo Horizonte, do desfile e da grande festa 
de encerramento do Auditions Brasil 2010. 

Televisão e jornais nacionais e da Paraíba deram 
cobertura ao fato inédito.Parabéns, Victor Hugo e ao Curso 
de Designer – IV CAMPUS – UFPB. 
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XXII   SEMANA   DE 
MATEMÁTICA NA UFRNO 

Departamento de Matemática da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte está com 
inscrições abertas até o dia 15 de outubro para 
a XXII Semana de Matemática da UFRN, que 
acontecerá no Setor de Aulas III e no anfiteatro 
do Centro de Ciências Exatas e da Terra 
(CCET), de 25 a 29 de outubro, a partir das 8h. 
As inscrições poderão ser feitas na sala 48 do 
CCET, das 9h às 12h e das 14h às 17h. 
 
Esse ano, o I Simpósio de Matemática Aplicada 
e Estatística da UFRN acontecerá paralelo à 
Semana de Matemática, que é composta de 
minicursos, mesas-redondas e palestras. Toda 
programação da XXII Semana de Matemática 
pode ser vista no site www.ccet.ufrn.br.  
 
Esse evento representa um instrumento de 
divulgação científica e propicia interação entre 
os discentes dos cursos de Matemática e áreas 
afins. Isto, além dos contatos que acontecem 
entre pesquisadores convidados, direções de 
escolas, professores, comunidade e os grupos 
de pesquisa que realiza(ra)m projetos e ações 
que visem à melhoria do ensino da Matemática 
e o avanço dessa ciência.   

 
Informações: http://www.ccet.ufrn.br 
Telefone: 3215-3819 

 
ESPAÇO DESTINADO A SUA MÍDIA 

 
MÍDIA ELETRONICA É EFICAZ. 

 
SEM POLUIÇÃO VISUAL E AUDITIVA 

 
MÍDIA COM MAIOR CREDIBILIDADE 

 
MÍDIA COM PUBLICO DEFINIDO 

 
PENSE E ANUNCIE AQUI. 

  Cinema no Vale 
chega a Capim 
 
O Projeto ‘Cinema no Vale’ chega a mais um 

município. Dessa vez, foi a Capim. Esse Projeto 
Cinema no Vale é uma iniciativa popular, 
coordenada pelo Prof Paulo Palhano e tem 
como bolsista Peron e Aline, sistema da 
informação e Pedagogia respectivamente. 
 
O Cinema no Vale já foi apresentado em Rio 
Tinto, Mamanguape e agora foi a vez de Capim. 
Nessa cidade, o contato foi solicitado pela 
Secretaria de Educação Municipal de Capim 
firmou parceria com o Departamento de 
Educação o que viabilizou um conjunto de 
apresentações com projeção de filmes e 
diálogos sobre a realidade do Vale do 
Mamanguape. 
 
Em Capim, a primeira exibição ocorreu durante 
a instalação do Projeto PROINFO que visa à 
capacitação dos professores da rede na área 
de informativa. 

 
Prof. Paulo Palhano 

“estamos 
criando 
condições 
para que as 
população 
viva 
cultura”Pau
lo Palhano, 

. 

Educadores 
solicitaram 
que o projeto 
seja 
incorporado 
os educandos 

 
Próximas exibições: Baia da Traição,Pedro 
Regis, Jacaraú e Itapororoca. (3292:4000) 

http://www.ccet.ufrn.br/
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JUNTO   E   MISTURADO 
 
Concurso para Professor. A Pró-reitoria de 
Recursos Humanos da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte abre inscrições para concurso 
público de provas e títulos para o cargo de professor 
de 3º grau nas classes auxiliar, assistente e adjunto. 
As inscrições podem ser feitas até o dia 22 de 
outubro na secretaria das unidades de lotação, das 
8h às 11h e das 14h às 17h, conforme indicado no 
anexo I do edital do concurso que pode ser visto 
através do site www.estatistica.ccet.ufrn.br. 
 
São oferecidas 79 vagas, distribuídas por unidade de 
lotação, área, cargo/classe/padrão, regime de 
trabalho e requisitos para investidura no cargo, 
conforme o quadro de distribuição presente no edital. 
A realização das provas será no período de 16 de 
novembro a dez de dezembro de 2010. As 
informações podem ser obtidas pelo tel: 3215-3787 

 
Placas 1. A sinalizando a UFPB na Br 101. Essa é uma 
boa iniciativa. Mês passado foi sinalizada a entrada da 
unidade de Mamanguape. 

Declaração: “A praça da Unidade IV Mamanguape 
UFPB deverá ficar linda quando concluída com o 
projeto paisagístico”, declarou uma professora visitante. 
 
Limpeza. A turma da limpeza da unidade Mamanguape 
está deixando tudo limpo. Parabéns pessoal. 
 
Obras do Auditório da Unidade Mamanguape encontra-
se na fase da fundação. Será que até dezembro/2010 
estará concluído? 
 
Esperando por quem? Há mais de um mês dezenas 
de mudas de diversas espécies estão no salão do 
prédio na entrada. Ei, o dia da árvore já passou ! 
 
Licitação para os box - locais que funcionarão como 
cantinas – deveria ser fixado uma nota explicativa 
nesses prédios, “já que todo santo dia vem gente 
perguntar: “Quando será feita a licitação?”. 
 
Direção cada vez mais fica patente a necessidade de 
um escritório de administração na unidade de 
Mamanguape para que sejam resolvidos questões do 
cotidiano universitário. 
Praça: Operários estão firmes nas construções da 
unidade Mamanguape. A praça praticamente pronta. 
Mas, para ser praça viva precisa da jardinagem, da 
iluminação... 

 
Motivo da greve: Bem que o Chegando anunciou na 
edição 4; “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”. Esse é um dos 
motivos alegados para a paralisação das aulas no IV 
Campus...E agora? 

Caderneta eletrônica: O Coordenador da CODESC, 
Severino Elias Sobrinho esta promovendo consulta aos 
departamentos sobre a implantação da caderneta 
eletrônica. O prazo para enviar a resposta da consulta 
está prevista para dia 30 do corrente. O docente terá a 
opção de lançar os registros quanto a: Plano de Curso / 
Cronograma de Aulas  / Execução do Curso / Avaliações 
da Turma / Previsão das Médias / Alunos da Turma. 
Contatos: 3216-7218 e 3216-7992). 

Prazo para quem desejar participar do XIII Encontro de 
Iniciação à Docência as inscrições estão abertas: dia 06 
de setembro e deverá terminar no dia 22 Devem 
participar estudantes e professores vinculados ao 
Programas Acadêmicos PROLICEN, PIBID e 
PRODOCENCIA 2010.  Informações on-line na pagina 
UFPB/Graduação que encontra-se sob a coordenação 
da Profª.Milva Barreto H. Pereira. 

Regulamento.  Ao final do curso, o universitário de 
pedagogia terá que apresentar uma monografia. Visando 
clarear os passos a serem ministrados, a Chefia e 
coordenação  do Curso de Pedagogia promoverão mesa 
redonda entre professores e turma do 7 período visando 
dialogar sobre esse processo de elaboração. 

Funcionários: expediente corrido de 6 horas ou oito 
horas divididos em dois turnos? Essa bandeira mobiliza 
os funcionários... 

Avaliação: Correndo contra o tempo. Essa é a definição 
dos cursos que serão avaliados pelo MEC, 
possivelmente nesse semestre. Ufa !!! 

Vestibular: Quem esteve na unidade de Mamanguape 
nessa semana percebeu um volume enorme de jovens. 
Motivo: realização das inscrições para o vestibular. 
Iniciativa desse porte só faz engrandecer nosso Campus. 
Parabéns Professor Lusival e Equipe que coordena o 
vestibular em todo o litoral Norte.   
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IMAGENS ENTREVISTADO  EM FOCO 
 

 

Fotos: Rosilda Azevedo Bernardo 
 
Ambiente: Praia de Baia da Traição. 
 
Profissão: Educadora 

 

Foto 1: Nascer do sol. 

 
 

Foto 2: Toda bela baia. 

 
 

Foto3: Jangadas da paz. 

 
 
CHEganDo espera por suas 

fotografias vamos mostrar ao mundo 
as belezas encantadoras do Vale do 
Mamanguape. 

 

Nome: Luiz Fábio A. Jales,  

Natural:  Mamanguape PB 

Função: Servidor da UFPB. 

Formação: Letras, habilitação 

em Língua Portuguesa - UEPB  

Atualmente: Especialização 

em EJA pela FIJ (Faculdades 

Integradas de Jacarepaguá), 

na modalidade a distancia. 

Atualmente: Secretário do 

Curso de Pedagogia. 
 

1. Chegando: Como surgiu a proposta do Curso de EJA?  

Fábio: Surgiu graças à implantação em âmbito nacional do 

PROEJA.  

2. Chegando: Quando o Curso de PROEJA começou na 

UFPB?  
Fábio: Na Paraíba o Curso teve início em 2007, e atualmente 

se encontra em sua 3ª edição. Aqui em Mamanguape, porém, 

ele só chegou em 2009; 

3. Chegando: Quais os Pólos de PROEJA na Paraíba?  
Fábio: Na Paraíba são cinco os pólos. No Pólo I, com sede em 

Bananeiras,01 turma,atende a população do brejo; no Pólo 

II,João Pessoa, 03 três turmas, atendem o litoral sul do 

estado; Pólo III, Mamanguape, 01 turma, litoral norte; o Pólo 

IV, Campina Grande,02 turmas, agreste; Pólo V, Sousa, 

atende ao sertão paraibano com 01 turma. 

4. Chegando: Atualmente o Curso encontra-se em que fase? 

Fábio: Dia 04 de junho desse ano finalizamos a etapa de 

aplicação dos conteúdos; Agora, dos 45 cursistas que 

iniciaram as aulas, 42 conseguiram se encontram em processo 

de elaboração e podem apresentar seu Trabalho de Conclusão 

de Curso. Mais de 30 bancas foram formadas, reunindo um 

total de 21 professores universitários, com a participação 

maciça dos docentes do Depto. de Educação do CCAE - UFPB, 

contando também com a presença de alguns docentes de 

outras instituições, a exemplo da Profa. Dra. Irene Paiva, da 

UFRN. 

5. Chegando: Qual a importância do Proeja para o Vale do 

Mamanguape? 

Fabio:  A chegada da UFPB em Mamanguape possibilitou 

vários avanços no campo educacional, e um deles foi a 

implantação da Especialização PROEJA. A importância do 

Curso reside no fato de proporcionar a formação de 

especialistas para atuar na modalidade de EJA e 

conseqüentemente a valorização profissional desses 

educadores, a qual irá contribuir para o desenvolvimento da 

nossa região sob vários aspectos. Desejo boa sorte a todos e 

todas que participaram desse Projeja. 
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Especial:  

Prac promove XII Encontro de Extensão 
Os temas centrais são: Comunicação, Direitos Humanos, Educação, Cultura 

                                                                                  Por Lígia Formenti 

 
A PRÓ-REITORIA DE 
EXTENSÃO E ASSUNTOS 
COMUNITÁRIOS – PRAC irá 
realizar o XII ENCONTRO DE 
EXTENSÃO no período de 18 a 
22 de outubro de 2010, no 
Campus I, João Pessoa. 
 
O evento promovido pela PRAC 
deverá reunir Professores, 
Estudantes Bolsistas vinculados a 
Projetos de Extensão  
XII ENEX PROBEX / FLUEX e 
PROEXT. 
 
Apresentação: Cada projeto do 
PROBEX deverá submeter um 
trabalho para apresentação oral, 
pelo(s) bolsista(s), podendo os 
extensionistas colaboradores 
apresentarem trabalhos em forma 
de Pôster. Já para os 
Projetos/programa FLUEX e 
PROEXT será facultada a 
apresentação oral (um trabalho) 
ou pôster. 
 
Inscrições:  
Podem ser feitas “on line”, pelo 
sistema de submissão de 
trabalhos da UFPB -
 www.ufpb.br/pesquisa, através 
do CPF do Coordenador do 
projeto, no período de 06 a 22 de 
setembro de 2010, mediante o 
preenchimento e envio da Ficha 
de Inscrição anexando o arquivo 
(Resumo ou Artigo). No primeiro 
acesso ao site, digite o seu CPF e 
a senha 123456. 
 

 

 
 
Veja um resumo das 
temáticas: 
 
1. Comunicação: Comunicação  
social; mídia comunitária; 
comunicação escrita e 
eletrônica; produção e difusão 
de material educativo; televisão 
universitária, rádio universitária; 
capacitação e qualificação de 
recursos humanos e de gestores 
de políticas públicas de 
comunicação social; cooperação 
interinstitucional na área.  
2. Cultura: Desenvolvimento de 
cultura; cultura, memória e 
patrimônio; cultura e memória 
social; cultura e sociedade; 
folclore, artesanato e tradições 
culturais;  e outros.  
3. Direitos Humanos: 
Assistência jurídica; capacitação 
e qualificação de recursos 
humanos e de gestores de 
políticas públicas de direitos 
humanos; direitos de grupos 
sociais; organizações populares; 
questão agrária; cooperação 
interinstitucional na área.  

 
4.Educação Educação básica; 
Educação e Cidadania; Educação a 
Distância; Educação Continuada; 
Educação de Jovens e Adultos; 
Educação Especial; Educação 
Infantil; Ensino Fundamental; Ensino 
Médio; e outros.  
5.Meio Ambiente:Preservação e 
Sustentabilidade do Meio Ambiente; 
Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável; Desenvolvimento 
Regional Sustentável; aspectos de 
Meio Ambiente e Sustentabilidade do 
Desenvolvimento Urbano e Rural; e 
outros.  
6.Saúde: Promoção à saúde e à 
qualidade de vida; atenção a grupos 
de pessoas com necessidades 
especiais; atenção integral à mulher; 
atenção integral à criança; atenção 
integral à saúde de adultos; atenção 
integral à terceira idade; e outros.  
7. Tecnologia. Transferência de 
tecnologias apropriadas; 
empreendedorismo; empresas 
juniores; inovação tecnológica; pólos 
tecnológicos; capacitação e 
qualificação de recursos humanos e 
de gestores de políticas públicas de 
ciências e tecnologia; e outros.  
8. Trabalho: Reforma Agrária e 
Trabalho Rural; Trabalho e Inclusão 
Social; Capacitação e Qualificação 
de Recursos Humanos e de Gestores 
de Políticas Públicas do Trabalho; 
Educação Profissional; Organizações 
Populares para o trabalho; 
cooperativas populares; e outros.  
 

http://www.ufpb.br/pesquisa
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UFPB OFERECE 64 VAGAS PARA PROFESSOR 

As  inscrições já podem ser feitas nos Departamentos Acadêmicos de 
cada centro no Campus I de João Pessoa 

  
Concurso na Universidade Federal da Paraíba está autorizada pelo 
Ministério da Educação (MEC) a realizar concurso público para o 
preenchimento de 64 vagas na carreira do Magistério de Nível 
Superior. As oportunidades são para o Campus de João Pessoa nas 
categorias de professores Adjunto e Assistente. 

As inscrições serão realizadas até 8 de outubro, com exceção do 
Departamento de Psicologia cujas inscrições vão até 20 de janeiro 
de 2011 , Departamento de Mídias  Digitais até 5 de novembro e, 

finalmente, os Departamentos de Estatística e de Biologia Molecular até 20 de outubro. 

O Edital nº 84 de abertura do concurso foi publicado no Diário Oficial da União de 16 de setembro. O 
maior número de vagas é para o Centro de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN) com 32 vagas. 
  
Vagas: O Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes (CCHLA) do Campus I soma 19 vagas, sendo 
9 Adjunto e 10 Assistente. Já o Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA) tem cinco vagas para 
professor Assistente, o Centro de Ciências Jurídicas (CCJ) oferece quatro oportunidades. Por outro 
lado, o Centro de Tecnologia disponibiliza quatro vagas e finalmente o Centro de Educação destinará 
duas vagas para professor Adjunto. 
  
Salários: O concurso visa ao preenchimento de vagas para os cargos de professor Adjunto e 
Assistente.Os salários são de R$ 7.333,67, para o regime de trabalho com dedicação exclusiva de 
professor Adjunto; R$ 4.300,00, para o T40; e R$ 4.651,59, para professor Auxiliar; e finalmente R$ 
1.934,04, para o regime de trabalho T 20. 
  
As inscrições deverão ser realizadas nas Secretarias dos Departamentos Acadêmicos de cada 
Centro no Campus de João Pessoa das 8h às 12h e das 14h às 17h. A taxa é de R$ 110, para 
Adjunto com dedicação exclusiva; R$ 65 para Adjunto T 40; R$ 70, para Assistente com dedicação 
exclusiva; e R$ 30 para Assistente com regime T 20. 
  
O concurso constará de provas escrita, didática e de títulos. Para os detalhes do concurso acesse o 
Edital84/2010, localizado na página da UFPB com o seguinte endereço: www.ufpb.br. Fonte: Agência 
de Notícias - Marcos Figueiredo -24/9/2010. 

 

 

. 

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.Editado em 27-09-2010. 

 
 
 

mailto:ppalhano1@gmail.com
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ESTUDANTES INICIAM MOVIMENTO VISANDO 
DENUNCIAR A SITUAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE 
TRABALHO E POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE. 

O Campus IV, 

situado em Rio 
Tinto e 
Mamanguape, 
na 
Paraíba, vive um 
momento 
histórico em 
sua trajetória: 
salas de aulas 
vaias, 
laboratórios 
paralisados, 
setor da 
administração 
interditado, e 
biblioteca 
fechada. 

Estudantes 

iniciaram uma 
mobilização 
Visando a 
melhores 
condições de 
funcionamento 
para a 
educação 
universitária. 

A força da 

juventude 
emergiu 
no coração 
do Vale do 
Mamanguape 
como 
uma força 
guerreira, 
buscando 
educação. 

 

Desde o dia 10 de setembro de 2010, as aulas estão paradas 
no Litoral Norte. Após o desmoronamento do forro de um dos 

blocos de aula, os alunos deram início à mobilização. 

Alunos das duas unidades Rio Tinto e Mamanguape foram as 

salas de aulas para explicar o que estava acontecendo. Uma 

telha brasilit deslocou-se e, ao cair, desmoronou o forro. Não se 

sabia ao certo a dimensão do problema. Com isso, os 

Funcionários chamaram o Corpo de Bombeiro que, ao 

comparecer, já foi verificou as condições do prédio,e promoveu 

a interdição. Depois, esse mesmo Corpo de Bombeiro expediu 

um laudo sobre esse prédio e outros que foram denunciados 

com rachaduras. 

As horas foram se passando e a mobilização aumentou: agora 

não era apenas para recompor o teto e atender às exigência, 

expedidas pelo Corpo de Bombeiro, os estudantes alargaram o 

rol de suas reivindicações solicitando „ampliação no acervo da 

bibliotecas‟, „utilização da Internet, de forma livre pelos 

estudantes‟, dentre outros. 

A adesão dos estudantes foi rápida. À noite, as aulas estavam 

paralisadas. No dia seguinte, terça-feira, uma assembléia de 

estudantes solicitava a presença do Reitor Polari,que veio para 

negociações na quarta-feira, escutou os pleitos. Ver 10 e 11. 

Aos poucos, 

a comunidade 

universitária do 

Campus IV e a 

população do Vale 

do Mamanguape 

foram tomando 

consciência e  

conhecimento do 

que 

estava ocorrendo 

um movimento em 

prol da educação. 

 

Meios 

de comunicação 

passaram a dar 

cobertura ao 

Movimento, 

anunciando os 

Motivos da 

Paralisação dos 

Estudantes da 

unidade do 

Campus IV da 

UFPB. 

 

 

Veja,  

a decisão 
dos 
Professores. 
pag. 10, 11 e 12. 
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PROPOSTAS APRESENTADAS NA ASSEMBLÉIA AO 
REITOR POLARI POR ESTUDANTES, FUNCIONÁRIOS E 
PROFESSORES VISANDO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE. 
 

 

O Campus IV vive 

momento histórico 
em sua trajetória: 
salas de aulas 
vazias, laboratórios 
paralisados, setor da 
administração 
interditado, biblioteca 
fechada. 

 
Estudantes 

levantaram algumas 
bandeiras que foram 
apoiadas pelos 
professores e 
funcionários. 
 

O Reitor Polari e o 

Diretor Ivanildo 
escutaram 
atentamente às 
reivindicações dos 
setores.  
Em meio a 
manifestações, 
exigindo 
posicionamento, ficou 
uma certeza: o que 
esta sendo exigido 
não se  refere à Justa 
Reivindicação de 
aumento de salários, 
mas as condições de 
trabalho. Veja as 
reivindicações na 
pagina 10,11 e 12. 

  
Diretor Ivanildo, Reitor Polari e membro do DCE. 

 
Reitor Polari, o Diretor Ivanildo e assessores estiveram 
na assembléia promovida por estudantes, funcionários e 
professores e em tom democrático escutou as 
justificativas e as proposições do movimento.  

 
QUADRO ATUAL DO CAMPUS IV 

* Atraso no pagamento dos terceirizados (motoristas estão 
há sete meses sem receber; e pessoal da faxina, há quatro 
meses). 
* Número insuficiente de servidores técnico-administrativoS 
(apenas 32 funcionários para atender a Mamanguape e 
Rio Tinto). 
* Falta de pagamento das bolsas de pesquisa e de 
monitoria. 
* Acesso precário à Internet (rede é lenta e não atende 
adequadamente à comunidade universitária). 
* Rachaduras em prédios recém-construídos e prédio 
interditado pelo Corpo de Bombeiros. 
* Aparelhos de ares- condicionados que não funcionam e 
* Banheiros sem água. 
* Falta de rampas para dar acesso a pessoas com 
deficiência. 
* Biblioteca sem acervo mínimo de livros, 
* Falta de material administrativo. 
* Falta de uma residência universitária. 

 

 

O curso de 

Pedagogia tem uma  
programação 
Cultural com 
atividades 
educativas a serem 
realizada 
nos dias 
29 com debate e 
exibição do 
documentário 
“A  estrutura da 
UFPB”. Para o dia 
dia 30 o filme  será  
"é proibido proibir". 

 

Também  

terá mobilização 
dia 30 os Cursos  
de Contábeis e 
Secretariado.  
 
Mas, já os 
funcionários 
em Assembléia dia 
23 de set. 
lançaram 
documento 
avaliando a 
conjuntura e 
decidiram por não 
entrar em greve. 
Veja registro 
do movimento 
histórico na 
UFPB.p.12.  
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VEJA AS PROPOSTAS DOS ESTUDANTES, FUNCIONÁRIOS 
E PROFESSORES APRESENTADAS AO REITOR POLARI. 

 

 

A democracia direta 

foi exercida na 
assembléia, onde 
estudantes, 
professores e 
funcionários 
apresentaram 
reivindicações 
fundamentais para que 
o Campus IV venha a 
ser um centro de 
excelência, produzir 
um ensino compatível 
com as exigências da 
sociedade, como uma 
ação extensão que 
aprenda com o 
cotidiano; e uma 
pesquisa que traga 
respostas e 
alternativas para o Vale 
do Mamanguape- 
Paraíba.  
 

A expansão da 

universidade é  
fundamental para o 
avanço e dinamização 
não apenas, enquanto 
instrumento 
de Educação, 
mas como 
geradora  
das bases 
do desenvolvimento 
com  
sustentabilidade 
em vários 
segmentos produtivos, 
sociais, culturais e 
políticos da sociedade. 

 
Reitor Polari recebe pauta visando à educação com qualidade. 
  

PROPOSTAS APRESENTADAS AO REITOR POLARI 
 

1. Autonomia administrativa e financeira para o Campus 
IV 

2. Prestação detalhada de contas referente aos recursos 
alocados e gastos no Campus IV a ser apresentada 
em, no máximo, 30 dias; 

3. Compra de material para os laboratórios para suprir as 
demandas dos alunos concluintes e demais alunos; 

4. Contratação de mais 30 profissionais da área de 
segurança; 

5. Disponibilização do acesso digital a todos os alunos, 
através de dez novos terminais de consulta em Rio 
Tinto e dez novos terminais de consulta em 
Mamanguape; 

6. Pagamento das Bolsas- Auxílio em atraso; 
7. Contratação de funcionários já concursados para o 

Campus IV;e com seus respectivos códigos de vagas 
liberados pelo MEC; 

8. Disponibilização de material de expediente (toner,   
papel, cartuchos, canetas etc.); e 

9. Aumento do acervo de livros das bibliotecas. 
 

O Movimento Social universitário aguarda atentamente o 

atendimento das reivindicações pela Reitoria UFPB visando 

ao bom funcionamento do Campus IV.  

O Reitor Polari:   

1. Regularizará o 

pagamento dos 
motoristas 
terceirizados, que 
estão sem salários há 
sete meses; 
 

2.Entregará prontos 

todos prédios do 
Centro até janeiro de 
2011; e anunciou a 
saída da empresa 
responsável pela 
construção e reforma 
dos prédios e a 
contratação de uma 
nova firma; 
 

3. Fará a ampliação 

da segurança no 
Campus IV. Em 
Mamanguape, o 
número de vigias deve 
passar de 12 para 20 
e em Rio Tinto, de 12 
para 16;  
 

4. Fará adaptação 

dos prédios  que dão 
acesso às pessoas 
com deficiência. 
Na assembléia o  
Reitor informou que a 
compra de elevadores 
já está sendo licitada. 

 
Próxima 
ASSEMBLÉIA 
GERAL será 
dia 08 de outubro 
de 2010 
Às 9 h – Unidade 
UFPB em Rio 
Tinto. Ver pag.12. 
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PROFESSORES FAZEM ASSEMBLÉIA E DECIDEM PELO 
ESTADO DE GREVE. 

Veja os motivos dessa decisão dos Professores do IV Campus UFPB.  
. 

O Campus IV vive 

momento histórico 
em sua trajetória: 
salas de aulas 
vazias, laboratórios 
paralisados, setor 
da administração 
interditado, 
biblioteca fechada. 
 

Estudantes 

levantaram 
algumas bandeiras 
que foram apoiadas 
pelos professores e 
funcionários. 
 

O Reitor Polari e o 

Diretor Ivanildo 
escutaram 
atentamente as 
reivindicações dos 
setores.  
Em meio a 
manifestações, 
exigindo 
posicionamento, 
ficou uma certeza: 
o que está sendo 
exigido são 
condições de 
trabalho 
para viabilizar 
uma melhor 
educação.  
Veja registros 
desse movimento 
histórico. Pag.12  

 
Professores em assembléia decidem por entrar em Estado de Greve  

Os professores do Campus IV (Litoral Norte) da UFPB 

decretaram Estado de Greve nesta quarta-feira (22 de 

setembro/2010) para cobrar mudanças de melhorias para 

o Centro: na infra-estrutura, pagamento de bolsas e de 

salários de motoristas que estão atrasados, além de 

reivindicarem autonomia administrativo-financeira. A 

medida foi aprovada por unanimidade durante assembléia 

que contou com a participação de aproximadamente 60 

docentes. A reunião começou às 9h30min e durou cerca 

de três horas e meia. 

Em seguida, os Professores juntaram-se aos estudantes e 

funcionários e decidiram por continuar a paralisação das 

aulas. A nova assembléia foi convocada para o dia 08 de 

outubro de 2010, a partir das 9h. Nesta, será avaliado o 

andamento do cumprimento da pauta pelo movimento. Os 

professores definiram uma comissão para integrar a 

coordenação do movimento. A orientação é que sejam 

realizadas atividades educativas em todos os cursos 

fortalecendo o movimento e esperando a resposta do 

Reitor Polari para todas as propostas do movimento. 

ESTRUTURA DO 

CAMPUS IV 

Mamanguape e 

Rio Tinto – UFPB: 

 

* Centro de 

Ciências 

Aplicadas e 

Educação (CCAE): 

Departamento 

Ciências 

Sociais: 

1 - Antropologia e 

Culturas Indígenas 

2 - Ciências 

Contábeis 

3 - Hotelaria 

4 -Secretariado 

Executivo Bilingue 

Departamento 

Ciências Exatas: 

5 - Sistemas de 

Informação (Bac) 

6- Ciência da 

Computação(Lic) 

7 - Matemática (Lic) 

 

Educação: 

 8 – Pedagogia 

 

Engenharia e 

Meio Ambiente: 

9- Ecologia 

10- Design 

Fonte:Ascom ADUFPB 
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Movimento Histórico no IV Campus UFPB... 

   

   

   

   
Cenas da assembléia dos Estudantes, Professores e Funcionários com o Reitor Polari UFPB Rio Tinto-PBset/2010 


