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VITÓRIA LARANJA:  
ALEXANDRE E LUSIVAL VENCEM A PRIMEIRA ELEIÇÃO 
HISTÓRICA PARA DIREÇÃO CCAE IV CAMPUS - UFPB. p.8 a 14 

 
. 

FELIZ 

2011. 

, 

 
O 7º Seminário Temático a 
ser realizado em Capim – 
PB, reunirá estudantes e 
educadores do Vale do 
Mamanguape. Trata-se de 
uma promoção do Depar-
tamento de Educação – IV 
Campus –UFPB. As inscri-
ções estão abertas e o 
evento acontece de 25 a 
28 de Janeiro de 
2010.Contatos pelo fone 
32922004. Veja mais na 
pag. 5 e 6. 

. 

 
 

Após a apuração das urnas, Alexan-
dre e Lusival agradecem a dedicação 
e votos recebidos. Uma eleição his-
tórica. Confira resultados, entrevis-
tas, plano da chapa Quem sabe faz a 
hora. Pag. 8 a 14. 
 

RESULTADO  GERAL: 

 
 

Chapa 1- RENOVAÇÃO: 
 

38,2335% 
 

Chapa 2 – QUEM SABE FAZ A 
HORA: 

 
61,7664 

 
Veja: Proposta, entrevistas, resultados 

da Chapa é quem sabe faz a hora.. 
 

 
Tradição: Aula do fogo, p.18 

 
Exposição atrai estudantes. p.15 a 17 

REGISTRAMOS O INFORME JÁ.  
Com ousadia o informativo registra 

o cotidiano universitário.  
Parabéns ao Peron e demais cola-

boradores. Viva !!! 

ALUNOS NOTA DEZ 
Concluída exposição do Proeja. Veja os 

detalhes da finalização do curso.  
p. 2 
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."OS ALUNOS NOTA DEZ DO PROEJA                                                                                                                  

                                                                                                               Luiz Fábio Alves Jales 
                                                                                                                              Coordenador do Proeja 

 
No último dia 30/09/2010, no Centro de Ciências Apli-
cadas e Educação, unidade Mamanguape, foi concluída 
a etapa das defesas de monografia da Especialização 
PROEJA - Polo Mamanguape. 
 
Ao todo 41 alunos defenderam seus trabalhos monográ-
ficos, sendo que destes 40 foram aprovados, o que 
representa um aproveitamento de 97,5%. 
Apesar do grande número de trabalhos aprovados, exis-
tiram aqueles que se destacaram obtendo a nota máxi-
ma: 10,0.  
 
Os alunos nota dez do PROEJA foram em número 
de 06 (seis), conforme os dados abaixo: 
 
1. Fernanda Figueiredo de Carvalho. Título da mono-
grafia: Educação: caminhos e descaminhos da EJA na 
formação do capital cultural. O caso da formação de 
jovens e adultos no município de Itapororoca-
PB. Orientador: Prof. Dr. Paulo Palhano. Nota: DEZ 
(Aprovada com distinção). 
 
2. Jeane Tranquelino da Silva. Título da monografi-
a: Desafios da alfabetização na EJA: análise de uma 
experiência formativa animada pelo projeto Sal da Ter-
ra. Orientador: Prof. Dr. Lusival Barcellos. Nota: DEZ 
(Aprovada com distinção). 
3. Jocélio Coutinho de Oliveira. Título da monografi-
a: Subsídios didáticos de Língua Portuguesa para o 
ensino do 6º ao 9º ano da EJA: uma análise segundo as 
contribuições da Sociolinguística e da Andragogia. 
 Orientadora: Profa. Dra. Sônia Cândido. Nota: DEZ 
(Aprovado com distinção). 

 
Profª Celia, Profº Mateus 
e Profº`Paulo Palhano no 
momento de proferir a 
avaliação de uma das 
candidatas. Um clima de 
cordialidade e rigor 
marcaram o clima das 
bancas do Proeja. 

Profª  Sônia Candido, 
Profº Paulo Palhano e 
Profº José Mateus com 
maestria constituram 
bancas avaliadoras do 
Curso de Especialiação 
do PROEJA 

 
 

 

 

4. Maria Selma Santos 
de Santana. Título da 
monografia: A relação 
entre cultura popular e 
EJA: a situação da Es-
cola Municipal de Re-
nascença – Sapé(PB).  
Orientador: Prof. Dr. 
José Mateus do Nasci-
mento. Nota: DEZ (A-
provada com distinção) 

 
A Professora Selma com 
sua singularidade e  
maestria que lhe é  
peculiar fez a defesa com 
base na cultura popular. 

5. Patrícia da Silva Ferreira Almeida. Título da monogra-
fia: A prática da leitura no Ensino Fundamental da EJA 
numa perspectiva crítica. Orientador: Prof. Dr. Lusival 
Barcellos. Nota: DEZ (Aprovada com distinção). 
 

 
Rosilda: uma professora 
dedica ao ensino  em Baia 
Formosa encontra nas 
leituras do Pierre Bourdieu 
as razões que explicam 
situações vividas na esco-
la que trabalha. 

6. Rosilda de Azevedo 
Bernardo. Título da mo-
nografia: Educação e 
cidadania na formação do 
habitus: práticas educati-
vas visando à inclusão de 
jovens e adultos em Baía 
da Traição-PB.  
Orientador: Prof. Dr. 
Paulo Palhano.  
Nota: DEZ (Aprovada 
com distinção). 

  
Lançamos os parabéns a 
todos que passaram a ser 
especialista da educação 
via curso PROEJA.  
Sem duvida essa foi con-
quista fundamental que 
repercutirá em suas vidas, 
na vida dos seus familiares 
e no Vale do Mamanguape 
Visto que a maioria estu-
dam e/ou trabalham na 
região. Demonstraram 
desde o início das orienta-
ções, firmeza e vontade de 
concluir os estudos. Acei-
tem nossos votos.  

 
O Coordenador Luiz Fábio 

Alves Jales conduziu com 
harmonia e organicidade o 
Curso de Especialização 
PROEJA em Manamguape.  

 

. 
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MEC divulga Índice de De-
senvolvimento da Educa-
ção Básica (Ideb) por UF. 
 
O MEC (Ministério da Educação) divulga, nesta 
segunda-feira (5), as notas do Ideb (Índice de De-
senvolvimento da Educação Básica), que mede a 
qualidade da educação no Brasil. 
 
Visando facilitar a procura o site UOL Educa-
ção preparou um infográfico para a consulta 
por unidade da federação. Ao selecionar o ní-
vel de ensino (anos iniciais, anos finais ou en-
sino médio), clicando nas opções no canto in-
ferior direito, o internauta poderá consultar a 
nota e compará-la ao Ideb da região e do país. 
Também conseguirá visualizar a evolução do 
índice desde 2005. Ainda é possível visualizar 
se as unidades aumentaram ou dimunuíram 
suas notas e quais delas antigiram a meta na-
cional. 

O que é o Ideb 

O Ideb é a "nota" do ensino básico no país. Numa 
escala que vai de 0 a 10, o MEC (Ministério da 
Educação) fixou a média 6, como objetivo para o 
país a ser alcançado até 2021. 
 
O indicador é calculado a partir dos dados sobre 
aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar (ou 
seja, com informações enviadas pelas escolas e 
redes), e médias de desempenho nas avaliações 
do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira), o Saeb - para os 
Estados e o Distrito Federal, e a Prova Brasil - 
para os municípios. 
Criado em 2007, o Ideb serve tanto como dignósti-
co da qualidade do ensino brasileiro, como baliza 
para as políticas de distribuição de recursos (fi-
nanceiros, tecnológicos e pedagógicos) do MEC. 
Se uma rede municipal, por exemplo, obtiver uma 
nota muito ruim, ela terá prioridade de recursos. 
Veja índices de todos os municípios da Paraíba. 
http://educacao.uol.com.br/ultnot/2010/07/05/consul
ta-ideb-2009.jhtm 

Professsor Ivanaldo lança 
mais um livro sobre  

Educação 
. 

 

 

 

 

 

 

Educação, 
Formação, 
Trabalho e 
Políticas 
Educativas 

ISBN: 978-
972-8562 

 

Nova obra 

O Professor Ivonaldo Neres Leite, do Departamento 
de Educação – CCAE – IV Campus UFPB lançou 
nova obra com titulo Educação, Formação, Trabalho e 
Polticas Educativas. 

Temas do livro 

Nesta obra o autor analisa três temas interligados: a 
reestruturação dos processos de trabalho e a sua 
relação com os modos de desenvolvimento; as orien-
tações que têm norteado as políticas educativas, no-
meadamente as voltadas para o campo educação e 
trabalho e a forma como os movimentos sociais se 
têm posicionado nessa conjuntura, designadamente 
as entidades docentes. 

Podemos manifestar também que a obra trata de 
temática relevante, que cotidianamente, é enfrentada 
sobretudo pelos profissionais da área da educação. 

 

 

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 30-12-2010. 

http://educacao.uol.com.br/ultnot/2010/07/01/entenda-o-que-e-o-ideb.jhtm
http://educacao.uol.com.br/ultnot/2010/07/01/entenda-o-que-e-o-ideb.jhtm
http://educacao.uol.com.br/ultnot/2010/07/01/entenda-o-que-e-o-ideb.jhtm
http://educacao.uol.com.br/ultnot/2010/07/05/consulta-ideb-2009.jhtm
http://educacao.uol.com.br/ultnot/2010/07/05/consulta-ideb-2009.jhtm
mailto:ppalhano1@gmail.com
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JUNTO E MISTURADO 
. 

 
Boa notícia: A Coordenação do Programa de Pós-
Graduação em Antropologia da UFPB torna pública a 
abertura de inscrições para o processo seletivo com 
vistas à admissão ao Curso de Mestrado em Antropo-
logia. Num total de 15 vagas para as linhas: I – Ima-
gem: Arte e Performance; II – Corpo, Saúde, Gênero 
e Geração; III – Território, Identidade e Meio-
Ambiente; e IV – Políticas Sociais e do Cotidiano: 
Campo e Cidade.  
As inscrições ocorrerão entre os dias 03 e 24 de ja-
neiro de 2011 e poderão ser efetuadas pessoalmente 
ou por procuração na Secretaria do Curso de Pós-
Graduação em Antropologia, do CCAE, Campus 
IV, município de Rio Tinto-PB, Fone/Fax: 3291-
1528/3291-1805, de segunda a sexta-feira, no horário 
das 09:00 às 12:00 e das 14:00 as 16:00 horas. 
 
INFORME JÁ. ChegaNdo registra a presença do 
INFORME JÁ. Com ousadia e muita força de vontade, 
registra o cotidiano universitário. Parabéns a Peron!.  
 
Firmeza. O MEC esteve no Campus IV fazendo a 
avaliação dos cursos de Ciências da Computação, 
que obteve nota 4 e de Contábeis que também obte-
ve nota 04. Esse ano deverá ser avaliado o Curso de 
Pedagogia e outros. Um dos (re)quesitos é o volume 
de livros. No caso dos cursos avaliados, diversos vo-
lumes foram tomados como empréstimos da Bibliote-
ca Central. E, uma raposa nervosa disse que “não 
adiantou nada, pois os livros não eram atualizados”. 
Outra, comentou: “melhor com eles na Biblioteca, do 
que as estantes vazias”. 
 
 Eleições para Reitor da UFPB. Em breve, começa-
rá prá valer a campanha para Reitor da UFPB. Já tem 
candidato na praça. 
 

 

Feliz 

2011. 
 

 

 
Especialização. Atenção: vão ser abertas as ins-
crições para a Especialização em EJA e Economia 
Solidária, vinculadas ao Departamento de Educa-
ção. 
 
Alunos de Pedagogia participaram de evento 
internacional, FIPED. Queremos parabenizar o 
conjunto de estudantes universitários do Curso de 
Pedagogia que participaram do III Forum Interna-
cional de Pedagogia – FIPED em 11/2010, em 
Quixadá-CE. Quando foram iniciar o retorno a 
Mamanguape, o ônibus apresentou defeito mecâ-
nico e a turma precisou esperar algumas horas 
para iniciar a volta á cidade Mamanguape-PB.  
 
Mesa na FIPED com o título “A PEDAGOGIA DOS 
MOVIMENTOS SOCIAIS” foi prestigiada com 
grande quantidade de inscritos participando dessa 
mesa. O Prof. Dr. Mateus apresentou estudos so-
bre a Pedagogia do Movimento Indígena e Prof. Dr. 
Paulo Palhano sobre as Pedagogias da Alternância 
e do Movimento dos SEM terra. O próximo IV FI-
PED poderá ser em Mamanguape – PB. 
 
Festas natalina. Paralisação das aulas ocorre en-
tre 17/12/2010 com retorno em 03/01/2011. O tér-
mino das aulas período 10.1 ocorrerá em 
28/01/2011, sendo exames finais entre 21 a 
26/01/2010; 
Colação de Grau de Ecologia acontecerá entre 27 
e 28/01/2011. Parabéns ao corpo de docentes e 
concluintes.  
 
Aulas em 2011. Após recesso natalino o retorno 
as aulas será iniciado dia 03 de janeiro /2011. Em 
março, inicia o período 2010.2. 
 

Utilize esse espaço. 
Mídia eletrônica 

Faz bem. 
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TEMA: “Educação e Cultura de Paz” 
     HORÁRIO:  19 h. e 30 min. Data: 25 a 28/01/2011. 
     LOCAL: Escola Municipal  Deputado João Fernandes                           

de Lima Capim- PB. 

 

Proposta do 7º Seminário 

O VII Seminário Temático em Educa-
ção é um Componente Curricular obrigatório do 

Curso de Pedagogia do Campus IV – Mamangua-
pe/PB. Trata-se de uma disciplina que se configura 
como um evento destinado aos professores da Rede 
Pública Municipal e Estadual de Ensino no Vale do 
Mamanguape, que objetiva contribuir com a formação 
inicial e continuada desses profissionais. 
As Práticas Educativas: As Práticas Educativas, 
vivenciadas, dentro e fora da escola, constituem um 
ponto de partida e de chegada das reflexões realiza-
das durante os três dias do evento, por meio de ativi-
dades como Palestras, Grupos de Trabalho, Apresen-
tações Artístico-Culturais, orientados pelo corpo de 
professores do Departamento de Educação do Centro 
de Ciências Aplicadas e Educação (CCAE). 
Nesta Sétima Edição do Seminário Temático em Edu-
cação terá como tema: Educação e Cultura de Paz. 
Tema essencial para a Educação. Hoje, mais do que 
nunca a escola se vê desafiada a ultrapassar e vencer 
os obstáculos da violência, exclusão, desigualdade 
étnico-raciais, econômica, cultural, política e educa-
cional. 
Possibilidade. Pensar Educação e Cultura de Paz é 
pensar em possibilidades. Pensar em caminhos que 
favoreçam a inclusão social, igualdade de oportunida-
des, direitos e deveres de cada cidadão na construção 
do ser, pensar e agir socialmente. 

A empolgação para esse Seminário Temático 
dar-se por dois motivos: 1. a temática da PAZ; e 2. 
a premiação àqueles professores da Rede Publica 
que apresentarem Projetos de Ensino – Práticas 
Educativas. 

 

EQUIPES: 
 
- Coordenação: Prof. José Mateus do Nascimento e 
Paulo Palhano 
- Chegança: Profº Paulo Palhano e Profº Antonio Pe-
reira 
- Secretaria: Profª Daniele e Profª Isabel 
- Divulgação e Premio: Profº Lusival e ProfªTerezinha 
- Cerimonial e Recepção: Profº Mateus, Profª Célia e 
Profº Ivonaldo. 
- Patrocínio: Profª Sônia e Profª Francimara. 

7º SEMINARIO TEMÁTICO ENCANTA MOBILIZA 
CURSO DE PEDAGOGIA E PROFESSORES DO 

VALE DO MAMANGUAPE.  
 CAPIM – PB, de 25 a 28 de janeiro de 2011. 
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PROGRAMAÇÃO DO 7º SEMINÁRIO TEMÁTICO EM CAPIM - PB 

 
TEMAS DOS GRUPOS DE TRABALHO 
 
GT 1: GESTÃO EDUCACIONAL E MEMÓRIAS: RES-
GATE HISTÓRICO DA CULTURA DE PAZ E HUMANI-
ZAÇÃO NA ESCOLA / NA EDUCAÇÃO. 
 COORDENAÇÃO: Profª Dra. CÉLIA R. TEIXEIRA 
 
GT 2: INTEGRAÇÃO DAS TECNOLOGIAS NA EDUCA-
ÇÃO: NOVAS FORMAS DE EXPRESSÃO DO PENSA-
MENTO. 
 COORDENAÇÃO: Profª Ms. ISABEL M.DA COSTA 
 
GT 3: EXPOENTES DA PAZ NO MUNDO: TRAJETÓ-
RIAS DE VIDA E HERANÇAS PARA A HUMANIDADE. 
 COORDENAÇÃO: Profº Dr. JOSÉ MATEUS DO 

NASCIMENTO 
 
GT 4: MOVIMENTOS SOCIAIS E A CULTURA DE PAZ 
NA EDUCAÇÃO ESCOLAR DA EJA. 
 COORDENAÇÃO: Profª Dra. SÔNIA MARIA CÂNDI-

DO DA SILVA 
 
GT 5: INFÂNCIA, EDUCAÇÃO E PAZ. 
 COORDENAÇÃO: Profª Ms. DANIELA MARIA SE-

GABINAZI 
 
GT6:PRÁTICAS EDUCATIVAS CONSTRUTORAS DE 
PAZ. 
 COORDENAÇÃO: Profº Dr. PAULO R. PALHANO 

SILVA 
 
GT 7: A CULTURA DE PAZ NO VALE DO MAMANGUA-
PE. 
 COORDENAÇÃO: Profº Dr. LUSIVAL BARCELLOS 
 
GT 8: EDUCAÇÃO, DIREITOS HUMANOS E CULTURA 
DE PAZ. 
 COORDENAÇÃO: Profª Ms. FRANCYMARA ANTO-

NINO N. DE ASSIS 
GT 9: CULTURA DE PAZ – OLHARES SOBRE AS PRÁ-
TICAS EDUCATIVAS DESENVOLVIDAS NO COTIDIA-
NO ESCOLAR. 
 COORDENAÇÃO: Profª Dra. FRANCISCA TEREZI-

NHA OLIVEIRA ALVES 
GT 10: O CAMPO DE ATUAÇÃO DO PEDAGOGO E A 
CULTURA DE PAZ. 
 COORDENAÇÃO: Profº Dr. IVONALDO N. LEITE 
GT 11: VISÃO DE MUNDO DA NAÇÃO POTIGUARA NO 
VALE DO MAMANGUAPE. 

 COORDENAÇÃO: Profº Dr. ANTONIO A. PEREIRA. 

A CULTURA DA PAZ 

 

A PAZ, pensada em 
várias dimensões, 
especialmente 
articulando os sujeitos 
à Educação do Vale 
do Mamanguape. 

O primeiro dia começa 
com concentração dos 
participantes será na 
Praça da Paz em Capim, 
quando ocorrerá o 
abraço da PAZ.  

 

Saindo da Praça da Paz 
até a Escola João Fer-
nandes de Lima, 
participantes serão 
animados pela 
CHEGANÇA. 

Na CHEGANÇA, os 
participantes juntam-se 
aos grupos de cultura 
do Vale do 
Mamanguape para a 
caminhada pela  PAZ.  

 

Segundo e terceiro dia 
ocorrerão Grupos 
Temáticos, quando os 
universitários 
apresentarão seus 
trabalhos para todos. 

No quarto dia, será a 
apresentação dos 
Projetos  classificados 
com o Premio 
“Educador que faz a 
diferença”.   

 

A parte, sem dúvida, é 
a articulação entre o 
Curso de Pedagogia e 
Professores da Rede de 
Ensino. 
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ANPAE REALIZA SIMPÓSIO 

E IBERO-AMERICANO 

O 25º Simpósio Brasileiro e 2º Congresso Ibero-
Americano de Política e Administração da Educa-
ção tem como tema central Políticas Públicas e 
Gestão da Educação: construção histórica, deba-
tes contemporâneos e novas perspectivas. Eixos 
temáticos: política educacional e gestão escolar; 
política educacional e gestão da educação superi-
or; política educacional na dimensão da diversida-
de cultural e da justiça social; e política educacio-
nal e os profissionais da educação. 

O evento reúne pesquisadores e docentes de edu-
cação superior, professores e diretores de institui-
ções escolares e dirigentes e técnicos dos siste-
mas educacionais para um exercício de análise e 
socialização de estudos e experiências inovadoras 
em matéria de políticas e práticas de administra-
ção educacional, de gestão escolar e universitária 
e de formação e valorização dos profissionais da 
educação. Realizado a cada dois anos desde 1961, 
o Simpósio Brasileiro de Política e Administração 
da Educação, classificado entre os eventos QUA-
LIS A1 da CAPES, é uma das mais importantes 
reuniões científicas no campo específico das polí-
ticas públicas e da gestão da educação no Brasil.  
 
O 25º Simpósio Brasileiro de Política e Administra-
ção da Educação se constitui, no âmbito da AN-
PAE, em ato comemorativo do seu Jubileu de Ouro 
(1961-2011) e em exercício coletivo de revisão de 
sua contribuição à formação do pensamento pe-
dagógico brasileiro no campo das políticas públi-
cas, do governo da educação e da gestão escolar. 

Nessa linha, o 2º Congresso Ibero-Americano visa a 
oferecer um espaço internacional de educação com-
parada e de diálogo e articulação entre instituições e 
especialistas em políticas públicas de educação e de 
gestão educacional em distintas realidades econômi-
cas, políticas e culturais, prometendo estreitar parce-
rias ibero-americanas e construir novas pontes de 

cooperação internacional no campo da educação. IN-

FORMAÇOES: 

http://www.anpae.org.br/simposio2011/index.htm 

 
PROJETO LIVRO  

ELETRONICO 

CNPQ disponibiliza obras 

O CNPq disponibiliza obras científicas, tecno-
lógicas e de inovação em formato eletrônico. A 
ação faz parte do Projeto Livro Eletrônico, con-
cebido com o intuito de disseminar o conheci-
mento por meio de publicações eletrônicas, 
estimular a difusão do conhecimento, dar visi-
bilidade ao conhecimento gerado e ampliar o 
acesso à informação de qualidade com foco 
em C,T&I. 

O autor interessado 

O autor interessado na publicação de seu livro 
em formato eletrônico deverá enviar uma ver-
são da obra com autorização, registrada em 
cartório, cedendo ao CNPq os direitos autorais. 
Além disso, a editora da publicação original 
deverá ceder oficialmente e sem ônus ao CNPq 
os direitos de copyright e comerciais. O CNPq, 
antes da divulgação da obra, deverá ter o aval 
do autor sobre o formato da obra a ser dispo-
nibilizada. 

Características da obra 

A obra deve atender a características como: 
ser adequada quanto ao tema abordado, à lin-
guagem e à ética; ter qualidade de conteúdo, 
diagramação, e de disposição gráfica; e ser 
relevante, pertinente e abrangente. Por fim, ela 
será avaliada por uma comissão editorial com-
posta por funcionários do CNPq e por especia-
listas designados pelo presidente da agência. 
A comissão poderá ser assessorada, ainda, por 
consultores ad hoc. 

Chegando 
Aproveite esse espaço 

 
 

 

http://www.anpae.org.br/simposio2011/index.htm
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VITÓRIA HISTÓRICA. VENCEU A DEMOCRACIA UNIVERSITÁRIA. 
 

PARA DIRETOR: 

 
Alexandre Scaico 

 
Quem é ALEXANDRE 
SCAICO ? 
 
É professor do Departamento 
de Ciências Exatas.  
Em sua trajetória já foi coorde-
nador do curso de 
Sistemas de Informação.  
 
Atualmente ministra aulas neste 
curso e ainda em Computação, 
orientou e orienta projetos de 
iniciação científica PIBIC e  
PIVIC.  
 
É coordenador de projeto de 
pesquisa com financiamento do 
CNPq. Publicou diversos traba-
lhos científicos desde o seu 
ingresso na UFPB.  
 
Como vice-diretor do Centro 
adquiriu experiência administra-
tiva, visto que assumiu esse 
cargo, após a renuncia do seu 
ocupante.  
Escolhido pela consulta  
universitária, no início de 2011, 
tomará posse como Diretor do 
CCAE – IVCampus - UFPB. 

VENCE  
Quem Sabe Faz a Hora!!! 
 

 
CARTA PROGRAMA –  

Gestão 2011-2014 
 
Um registro da Chapa Eleita, 
Lusival e Scaico, na madruga-
da do dia 10 de dezembro de 
2010, quando fizeram breves 
discursos, agradeceram o a-
poio e a confiança depositada 
por estudantes, funcionários e 
professores. Somente, após 
terem a certeza de que estavam 
eleitos para comandar o Centro 
de Ciências Aplicadas e Edu-
cação – Campus IV-UFPB, é 
que os professores destacaram 
que “a Hora das Mudanças 
Chegou”, disse Lusival. “A 
nossa vitória pertence à demo-
cracia. Agradecemos a todos, 
pelos votos que recebemos. 
Contamos com todos nessa 
nova gestão no CCAE”, disse 
Alexandre. No dia 15/12, às 15 
h, o Conselho de Centro homo-
logou o resultado das urnas. 

Para VICE- DIRETOR: 

 
Lusival Antonio Barcellos 

 
Quem é lusival Antonio Barcel-
los? 
 
É professor do Departamento de 
Educação. Já foi chefe de 
Departamento e atualmente está na 
Coordenador do Curso de Pedago-
gia. Está desde a fundação do 
Campus IV – UFPB. 
 
Ele é o idealizador, que implantou e 
coordena o Curso Pré-Uni 
versitário do Litoral Norte em 12 
municípios, além de representante 
da COPERVE no Campus IV.  
 
Ministra aula nos cursos de Compu-
tação, Matemática e Pedagogia. 
Desenvolve pesquisa sobre a temá-
tica indígena. É professor do Mes-
trado em Ciências das Religiões no 
Campus 1.  
Recentemente aprovou Projeto PET 
- Programa de Educação Tutorial – 
visando a formação de excelência 
para nível de graduação, sendo 
primeiro do gênero no CCAE.  
Vice-Diretor escolhido assume o 
cargo prometendo usar a experiên-
cia em favor do desenvolvimento do 

CCAE – IV – UFPB.  
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ENTREVISTA COM ALEXANDRE SCAICO 

 

 

 

 
 
Profº Dr. Alexandre Scaico esco-

lhido pela comunidade universitá-
ria do litoral Norte – IV Campus 
UFPB. 

 

 

1.Chegando:Profº Alexandre Scaico, o que o Senhor pretende apresentar, já 
como atividades gestoras e administrativas nos primeiros dias, na condição 
de Diretor do CCAE? 
 
Resposta: Mapear os problemas e as demandas mais urgentes em cada uni-
dade para que possamos traçar as prioridades do planejamento estratégico 
para os primeiros seis meses da Direção. A comunidade acadêmica será in-
tegrada a esse processo para que as ações reflitam os anseios do CCAE.  

 

 

2.Chegando: Na condição de Diretor, eleito cujo pleito teve um respaldo 
dentro do princípio da Democracia, certamente, o Senhor tem algo a dizer 
aos candidatos da Chapa Renovação? 
Resposta: Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar os candidatos por te-
rem participado do processo de consulta eleitoral, permitindo que ocorresse 
o debate de idéias e do exercício da democracia no nosso Centro. Acredito 
que os anseios da Chapa Renovação são similares aos nossos e os convido a 
nos ajudar a alcançá-los. 

 

 

3.Chegando: Como o Senhor avalia as ações da Comissão Eleitoral, durante o 
processo eleitoral? 
 
Resposta: A comissão soube conduzir todo o processo de consulta eleitoral 
com lisura e competência. Eu os parabenizo pela qualidade do trabalho e 
pela postura de seus integrantes. 

 

4.Chegando: Diretor, qual a mensagem para os estudantes, professores e 
funcionários, votantes ou não-votantes da Chapa Quem sabe faz a hora? 
Resposta:Terminado o Processo Eleitoral, agora é a hora de todos trabalha-
rem juntos visando ao crescimento e à consolidação de nosso Centro. Não 
existem mais “laranjas” ou “verdes”, mas um “Arco-Íris”. Espero que todos 
possam dar sua parcela de contribuição nessa nova etapa, que está sendo 
iniciada no CCAE – IV  Campus UFPB.                             
                                                                                          FOTOS: Tercio Felipe e Chegando 
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Momento do debate entre as Chapas 

 
 O PROCESSO ELEITORAL 

O processo eleitoral foi composto por quatro 
debates, sendo dois promovidos pela Comissão 
Eleitoral, com direito a marcador eletrônico do 
tempo; e os outros dois coordenado pela 
juventude do DCE. 
A grande “chave” utilizada pela comissão 
eleitoral foi, sem duvida, a elaboração de um 
Regimento, considerado por muitos como “duro”, 
sem “flexibilidade”; mas já outros acharam que a 
não existência de um instrumento disciplinador 
rígido poderia virar as eleições de ponta cabeça. 
A exemplo disso: as chapas não podiam usar 
carro de som, fixar cartazes, divulgar programas 
em jornais – como , via debates, entrega de 
folders e muita conversa. 
A comissão eleitoral esteve sempre presente 
para dirimir as dúvidas que apareceram na 
caminhada. O nosso irmão INFORME JÁ, 
coordenado por Peron, fez grandiosa pesquisa. 
Neste, ficou demonstrado a vitória da 
Renovação com 2%. A Comissão apresentou o 
regulamento e o INFORME JÁ foi recolhido e re-
editado, sem tocar no assunto da pesquisa. 
Alías, a pesquisa estava certa.  

MULHER COMANDA 
PROCESSO ELEITORAL  

IV CAMPUS - UFPB 
 

 
Uma mulher comandou o pleito das Eleições 
Universitárias no campus IV UFPB. Em meio 
a um círculo de professore(a)s, no micro-
cosmo educacional universitário, disputadís-
simo, a Profª Dra Zelma foi a escolhida para 
ser coordenadora do pleito. Sua presença 
tranqüila, com palavras balizadas, olhares 
meigos, cor clara, ao chegar aos ambientes, 
logo é notada. Sua fala impõe respeito aos 
ambientes. Firmeza na palavra que é sem-
pre acompanhada de um gestual que faz 
com os braços. Há quem diga que foi a me-
lhor opção para conduzir o pleito. 

Mas, quem é Zelma Glebya Maciel Quirino?  

„Zelma do Dema‟, como é conhecida, possui 
graduação em Ciências Biológicas pela UFC 
(1995), mestrado em Biologia Vegetal pela UF-
PE (1998) e doutorado em Biologia Vegetal pela 
mesma UFPE (2006). Atualmente, é professora 
Adjunto II da Universidade Federal da Paraíba. 
Campus IV- Litoral Norte. Tem experiência na 
área de Botânica, com ênfase em Biologia Flo-
ral, atua, principalmente, nos seguintes temas: 
Fenologia, Polinização, Dispersão e Anatomia 
Vegetal na Caatinga e na Mata Atlântica. 

Mas, a Coordenadora Zelma jamais poderia 
fazer todo esse trabalho sem a presença de 
uma equipe colaborativa. Todas as decisões 
foram trazidas por Zelma à Comissão. Para-
béns!!!. 

VEJA RESULTADOS PAGINA 11 

Manitu´s Bar e Restaurante 
Venha degustar sabores singulares. Salema, Mamanguape – PB – 88745499 
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Cronologia: dia-a-dia da consulta  
 

* 28 de outubro de 2010: 6ª Reunião Ordinária do Conselho do 
Centro de Ciências Aplicadas e Educação (CCAE), da Universida-
de Federal da Paraíba - Campus IV, foram indicados os represen-
tantes para compor a Comissão Eleitoral. 
*No dia 31 de outubro de 2010, a Comissão estabeleceu o Ca-

lendário Eleitoral, deliberou nesta reunião sobre os locais de 

votação: sedes do CCAE - Mamanguape e Rio Tinto, sendo mon-

tadas 08 (oito) urnas de recepção de votos, 02 duas para Profes-

sores, 01 (uma) para Funcionários e 05 (cinco) para Alunos. 

* Em 11 de novembro de 2010,  homologadas chapas: Renova-

ção (Professores: Dr. Alberto Arruda e Dra. Cristiane Fernandes 

de Souza) e Quem sabe faz a hora (Professores: Dr. Alexandre 

Scaico e Dr. Lusival Barcellos). 

*No dia 22 de novembro de 2010, foi realizado o sorteio da 

ordem das disposições das Chapas nas cédulas. 

*Em 30 de novembro de 2010, os candidatos a Diretor(a) e Vice-

Diretor(a) das chapas concorrentes, assinaram o Termo de 

Compromisso aceitando as regras estabelecidas para os debates 

públicos, entregaram listas contendo os nomes dos delegados, 

fiscais e suplentes de suas respectivas chapas. Comissão Eleito-

ral nomeou nome para mesas Receptoras de votos; 

*No dia 09 de dezembro de 2010, ELEIÇOES. Às 8h20 teve inicio 

a Pesquisa no CCAE – Mamanguape com os seguintes delegados 

presentes: Francisca Terezinha O. Alves (Chapa - Quem sabe faz 

a hora) e Lena Leite Dias (Chapa - Renovação). No CCAE - Rio 

Tinto, as atividades iniciaram às 9h00 com os seguintes delega-

dos de chapas presentes: Lara Santos de Amorim (Chapa - Re-

novação) e Pasqueline Dantas Scaico (Chapa - Quem sabe faz a 

hora). Enceramento do processo ocorreu às 21 horas em Rio 

Tinto e Mamanguape. A apuração ocorreu em Rio Tinto 

Estavam aptos a votar: 
Universo de estudantes eleitores    = 1939 
Universo de funcionários eleitores    = 32 

Universo de professores eleitores     = 131 
 

 
Votos nas urnas 

 

Votos validos  
com aplicação da Resolu-

ção do CONSUNE: 
 

 

Chapa 1- RENOVAÇAO: 
 

38,2335% 
 

Chapa 2 – QUEM SABE FAZ A 
HORA: 

61,7664 

Total de 
Votos / 
Categoria 

Alunos Professores Funcionários  

Chapa I 
Renovação 

516 59 6 

Chapa II 
Quem 
sabe faz a 
hora 

413 57 26 

Total de 
votos váli-
dos 

929 116 32 

Brancos 3 - - 

Nulos 6 - - 
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Quem sabe faz a hora: 

 PROPOSTAS PARA ADMINSTRAÇÃO 
 
 

Criar uma gestão aberta e participativa a partir do diá-

logo entre os docentes, discentes e técnico-
administrativos. A direção será descentralizada com a 
sua implantação também na unidade de Mamanguape, 
onde deverão funcionar todos os serviços administrati-
vos. 



 Implantar a autonomia administrativa e financeira do 

CCAE, assim como dos departamentos, bem como ela-
borar o regimento do Centro e a normatização dos pro-
cessos internos. 



Acompanhar e fiscalizar os processos para a finaliza-

ção da implantação do Campus IV. 



Implantar no CCAE o orçamento participativo, envol-

vendo os três segmentos da comunidade universitária na 
tomada das decisões anuais para a melhor aplicação 
dos recursos disponíveis. 



Elaborar, em conjunto com os departamentos, o plane-

jamento sistemático das necessidades de material de 
consumo e de laboratório e implantar um sistema de 
gestão de almoxarifado, criando um em Mamanguape. 



Criar um site do CCAE que abrigará de forma atualiza-

da todas as informações dos departamentos, das coor-
denações, da biblioteca, dos laboratórios, dos setores 
administrativos, dos projetos, da Pós- Graduação e que 
deverá funcionar também como um portal de transparên-
cia para divulgar as ações administrativas e financeiras 
do Centro.  
 

Instituir um sistema de ouvidoria para que haja uma 

linha direta entre a direção de Centro e os estudantes, 
professores e funcionários, de forma que todos possam 
contribuir para o pleno funcionamento das duas unida-
des, permitindo-se a imediata notificação de problemas 
ou a sugestão de melhorias. 



Implantar uma assessoria de comunicação do CCAE 

de modo a veicular, interna e externamente, as ações 
promovidas por todos os partícipes do Centro. 

 Expandir o atendimento do restaurante universitário a 

toda a comunidade universitária. 

Cobrar da Reitoria a construção da garagem de Ma-

manguape. 






Criar uma central de projetos formada por docentes, 

discentes e servidores que visará a divulgação de editais 
em aberto e orientação para os professores que deseja-
rem submeter propostas de projetos, para que se obte-
nha mais recursos financeiros junto aos Fundos Setori-
ais, em prol da ampliação da infra-estrutura física de 
laboratórios didáticos, e dos espaços de ensino, pesqui-
sa e extensão, e do aumento de bolsas. 

Criar o projeto CCAE Itinerante, que prevê a organiza-

ção sistemática e eficiente de mostras de profissões para 
os municípios da região do Vale mostrando todo o po-
tencial dos cursos oferecidos pelo Centro. 

Incentivar à capacitação (treinamentos e cursos) e a 
participação em eventos dos servidores técnico-
administrativos e lutar pelo aumento do número de vagas 
e pelo bem-estar (espaço de vivência com cantina) deste 
segmento. 

Assumir o compromisso pela melhoria da presença e 

permanência do discente na universidade: implantar a 
residência e o restaurante universitário, colocar em fun-
cionamento o quiosque de lanches e de reprodução de 
cópias e das ilhas de inclusão digital e de acesso à rede 
sem fio nas duas unidades. 

Negociar com os órgãos e empresas competentes à 

melhoria do transporte entre João Pessoa e Rio Tinto e 
junto à prefeitura de João Pessoa o transporte escolar 
dos alunos de João Pessoa para o Campus IV. 

 Negociar convênio com o SESI para que a comunida-

de acadêmica possa usufruir de suas instalações para a 
prática de esporte e lazer. 

Conduzir a elaboração de um plano de segurança e 

manutenção de salas, laboratórios, equipamentos e veí-
culos, para que os ativos sejam mantidos e preservados. 

Realizar periodicamente assembléias gerais para pres-

tação de contas e mapeamento de nossos problemas e 
demandas. 
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Quem sabe faz a hora: 
PROPOSTAS PARA A GRADUÇÃO 

 

 
Estimular a criação de um programa de in-
centivo à inovação nas metodologias de ensino 
nos diversos cursos, apoiadas pelas tecnologi-
as educacionais, para que o espaço pedagógi-
co possa estar alinhado à evolução da educa-
ção. 

Incentivar a criação de um programa de nive-
lamento que beneficie os alunos ingressantes 
com dificuldades nos conteúdos de base do 
ensino médio: matemática, português, informá-
tica, entre outros. Os estudantes dos cursos de 
licenciatura poderiam realizar parte dos seus 
estágios em prol de dirimir estes problemas 
internos. A ação contribuiria para a melhoria do 
ensino e ajudaria as coordenações a combater 
os índices de reprovação e evasão nos cursos. 

Lutar pela ampliação do acervo da biblioteca, 
pela instalação de terminais de consulta, infor-
matização dos processos da biblioteca (em-
préstimo/devolução/reserva) e da melhoria dos 
espaços de estudo, incluindo as células indivi-
duais para os estudantes. 

Incentivar a criação de incubadoras de empresas 
e do fortalecimento das empresas-júniores dos cur-
sos que podem ser alcançadas através do estabe-
lecimento de parcerias com empresas da região e 
recursos advindos de editais específicos de órgãos 
externos de fomento. 

Apoiar a criação de projetos nos cursos que 
permitam resultados para o próprio Centro, a 
exemplo dos projetos visual, de urbanização e 
de sinalização do campus que podem ser de-
senvolvidos por alunos nos seus estágios ou 
trabalhos finais de conclusão de curso. 

Adquirir kits de vídeo-conferência para munir 
as unidades de Rio Tinto e Mamanguape de 
recursos tecnológicos modernos para o estabe-
lecimento de seminários, aulas e oficinas à dis-
tância, o que permitirá o acesso e vinculação 
com professores/pesquisadores de outras uni-
versidades a um custo muito baixo. 

Criar um espaço físico para o Diretório Cen-
tral dos Estudantes (DCE). 
Incentivar e promover reuniões periódicas dos 
gestores (coordenadores e chefes de departamen-
to) com a Reitoria. 

Implantar os cursos de Gastronomia e Letras em 
Mamanguape. 

Apoiar as coordenações no processo de reconhe-
cimento dos cursos pelo MEC. 

 
Acompanhamento técnico em áreas  da agricultura familiar.  

                       Foto: horta orgânica. 

 
Foto: Sítio Pai Mateus 

                                                
.............................Foto: Criação de ostra  
Fonte:http://jornaldaparnaiba.blogspot.com/2009/08/projeto-
vai-incentivar-criacao-de-ostra.html 

http://jornaldaparnaiba.blogspot.com/2009/08/projeto-vai-incentivar-criacao-de-ostra.html
http://jornaldaparnaiba.blogspot.com/2009/08/projeto-vai-incentivar-criacao-de-ostra.html
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Quem sabe faz a hora: 

PROPOSTAS PARA PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO 
 
 

 
 
Apoiar a realização anual de um evento interno 
para mostra de projetos desenvolvidos nos cam-
pos técnico-científico-cultural nas unidades de 
Mamanguape e Rio Tinto. 

Incentivar a criação de convênios com universi-
dades, institutos de pesquisa e outros órgãos, no 
Brasil e Exterior, para intercâmbio deprofessores, 
funcionários e alunos. 

Incentivar a publicação de livros e de trabalhos 
técnico-científicos em congressos e periódicos. 

Apoiar a realização de eventos técnico-
científicos nas diversas áreas do conhecimento. 

Apoiar a criação de novos programas de pós-
graduação. 

Reativar a revista digital "Studia Diversa", dis-
seminando assim as ações desenvolvidas no Cen-
tro. 

Buscar convênios juntos a programa de pós- 
graduação (doutorado) para a capacitação dos do-
centes do Centro. 

Lutar para o aumento da participação do CCAE 
nos programas PIBIC/PIVIC/PIBIT/PIVIT. 

Acompanhar a construção do prédio das pós-
graduações.

Consolidar as iniciativas de extensão atualmente 
em execução no CCAE, tais como: Curso Pré-
Universitário do Litoral Norte, Extensão em Lín-
guas, Caminhos para o Desenvolvimento para as 
Comunidades do Vale do Mamanguape, Inclusão 
Digital, etc. 

Incentivar a criação de programas que envolvam 
os vários projetos de extensão do campus voltados 
para a formação da cidadania e da inclusão social 
e da transferência de tecnologia, principalmente, 
no que se refere à melhoria nas atividades existen-
tes de comércio e geração de renda locais. 

Incentivar os professores a participarem dos di-
versos programas de extensão (Probex, Fluex, 
Prolicen, Monitoria, Proext, etc.). 

Apoiar ações de extensão voltadas para a socia-
lização do conhecimento produzido nas áreas de 
ensino e pesquisa. 

Incentivar a realização de eventos envolvendo a 
comunidade, a exemplo de festivais de arte e cultu-
ra. 

Incentivar o esporte através da promoção de 
campeonatos de diversas modalidades. 

Promover a integração da comunidade adêmica 
com a realização de confraternizações (São João, 
Natal, etc.). 

Apoiar a realização de calouradas e eventos  
e recepção aos feras. 

Prestar serviço as comunidade rurais, indígenas, 
quilombolas, ribeirinhas e de assentamentos rurais 
através de processo educativo e gerador da capa-
cidade de mobilização e organização da população 
na solução de seus problemas. 

 
Ocupe esse espaço. Apresente sua notícia, seu empreendimento, sua iniciativa. Mídia eletrônica faz bem. 
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PARABÉNS AOS ESTUDANTES E PROFESSORES DE DE-
SIGNER E AO DCE QUE ORGANIZARAM A EXPOSIÇÃO: A 

ARTE E OUSADIA MARCAM A BELISSIMA E SIGNIFICATIVA 
EXPOSIÇÃO DE QUADROS, OBJETOS UTILITÁRIOS, A 

TURMA DO P1 PEDAGOGIA CONFERIU TUDO. 
Fotos: Chegando 
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Desenhos, pinturas, equipamentos diversos, objetos pessoais, qua-
dros, gravuras, tudo produzido com equilíbrio, simplicidade, mas 

sem perder o bom gosto, a objetividade, e a harmonia. 
Exp/out/2010.1. Designer, conte com nossa divulgação. Aplausos. 

2011 cultive a 

solidariedade 

2011 cuide  

da paz 

2011 vivencie 

a ternura 
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“A aula do Fogo”. 
Já é tradição a “AULA DO FOGO”. Profº Dr. José Mateus do Nascimento 
reúne suas turmas para vivência pedagógica que remete a história da 
educação dos primeiros movimentos humanos de civilização. 

 
Sempre em circulo, professor José Mateus e seus alunos na disciplina História da Educa-
ção apresentam seus pensamentos sobre o significado da vida. Num ritual pedagógico que 
remete a ancestralidade, o fogo ganha importância nas ações humanas. Como se sabe, o 
fogo é uma combustão com a emissão de luz e calor. O fogo é composto combustível – ma-
terial que queima), o comburente (que permite a queima, como o oxigênio) e o calor. Na 
história da humanidade, o  fogo adquiriu diversos significados para os povos. Para uns, 
Deus, para outros entidade de limpeza espírito.... Excelente prática pedagógica. 


