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MEC AVALIA CURSO DE PEDAGOGIA DO LITORAL 

NORTE/UFPB E ATRIBUIU CONCEITO ‘5’. (p.20 a 27) 

. 
 

 

7º SEMINARIO 

TEMÁTICO 

REALIZADO EM 

CAPIM – PB FOI 

UM SUCESSO 

PEDAGOGICO 

REUNINDO 300 

EDUCADORES 

COM O TEMA 

“EDUCAÇÃO E 

CULTURA DE PAZ 

Tudo começou com a concentração do público, 

advindo de todo o Litoral Norte na Praça da Paz 

em Capim – PB. A Chegança reuniu indígenas, 

bandas marciais, grupos de capoeiras, donas de 

casa, educadores e estudantes da UFPB e da 

rede pública. Veja painel fotográfico: pag16 a 18 

 

 

III EXPOSIÇÃO 

DOS EXPOENTES 

DA 

EDUCAÇÃO 

E DOS 

MOVIMENTOS 

SOCIAIS 

DO VALE 

DO 

MAMANGUAPE 

OBTEVE SUCESSO. 

Estudantes do Curso Pedagogia – turmas P1 e 

P3 - realizaram registro histórico resgatando um 

conjunto de educadores que prestaram serviços 

à educação escolar e dos movimentos sociais 

do Vale do Mamanguape. Veja lista dos 

homenageados páginas 9,10 e 11. 

 

PRIORIDADE: Educação no 
campo. P. 3 e 4. x 

 

CCAE convoca estudantes e docentes: 
retorno as aulas dia 28 de março P.8 

 
 

Curso de Pedagogia ganha 
Conceito 5 pelo MEC. P. 20 a 27 

 

Oposição promete ficar viva P.6 

   

Imagens do novo auditório. P. 13 

   

A super-lua maravilhosa. P. 14 
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Frei Betto faz balanço dos 8 anos de governo e diz:     

"Obrigado, Lula" .                                                                                         Frei Betto 
Na política externa o Brasil afirmou-se como soberano e independente, livrando-se da órbita usamericana, 
rechaçando a ALCA proposta pela Casa Branca, apoiando a UNASUL e empenhando-se na unidade latino-
americana e caribenha. Graças à sua vontade política, nosso país mira com simpatia a ascensão de novos 
governantes democrático-populares na América Latina; condena o bloqueio dos EUA a Cuba e defende a 
autodeterminação deste país; investe em países da África; estreita relações com o mundo árabe; e denuncia a 
hipocrisia de se querer impedir o acesso do Irã ao urânio enriquecido, enquanto países vizinhos a ele, como  
Israel, dispõem de artefatos nucleares. 
 
Seu governo, Lula, incutiu autoestima no povo brasileiro e, hoje, é admirado em todo o mundo. Poderia ter  
sido melhor se houvesse realizado reformas estruturais, como a agrária, a política e a tributária; determinado a 
abertura dos arquivos da ditadura em poder das Forças Armadas; duplicado o investimento em educação, saúde  
e cultura. 
 
Nunca antes na história deste país um governo respaldou sua Polícia Federal para levar à cadeia dois 
governadores; prender políticos e empresários corruptos; combater com rigor o narcotráfico. Pena que o Plano 
Nacional dos Direitos Humanos 3 -quase um plágio dos 1 e 2 do governo FHC- tenha sido escanteado por 
preconceitos e covardia de ministros que o aprovaram previamente e não tiveram a honradez de defendê-lo  
quando escutaram protestos de vozes conservadoras. 
 
Espero que o governo Dilma complemente o que faltou ao seu: a federalização dos crimes contra os direitos 
humanos; uma agenda mais agressiva em defesa da preservação ambiental, em especial da Amazônia; a  
melhoria do nosso sistema de saúde, tão deficiente que obriga 40 milhões de brasileiros a dependerem de  
planos de empresas privadas; a reforma das redes de ensino público municipais e estaduais. 
 
Seu governo ousou criar, no ensino superior, o sistema de cotas; o ProUni e o ENEM; a ampliação do número 
de escolas técnicas; maior atenção às universidades federais. Mas é preciso que o governo Dilma cumpra o 
preceito constitucional de investir 8% do PIB em educação. 
 
Obrigado, Lula, por jamais criminalizar movimentos sociais; preservar áreas indígenas como Raposa Serra do  
Sol; trazer Luz para Todos. Sim, sei que você não fez mais do que a obrigação. Para isso foi eleito. Mas 
considerando os demais governantes de nossa história republicana, tão reféns da elite e com nojo do "cheiro de 
povo", como um deles confessou, há que reconhecer os avanços e méritos de sua administração. 
 
Deus permita que, o quanto antes, você consiga desencarnar-se da presidência e voltar a ser um cidadão  

militante em prol do Brasil e de um mundo melhor.                                                     Fonte: Adial, 12/12/20110 
  

 

. 
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 Março-2011. 

http://osamigosdapresidentedilma.blogspot.com/2010/12/frei-betto-faz-balanco-dos-8-anos-de.html
http://osamigosdapresidentedilma.blogspot.com/2010/12/frei-betto-faz-balanco-dos-8-anos-de.html
mailto:ppalhano1@gmail.com
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PRIORIDADE 
DE 

GOVERNO 

 

                            DECRETO TORNA A EDUCAÇÃO DO CAMPO 
UMA POLíTICA PERMANENTE 

 

 

O primeiro encontro de educação no campo a ser 

realizado pela UFPB (VEJA PáGINA 3), certamente irá 

analisar o ato do presidente Lula que assinou, em 04 de 

novembro de 2010, o decreto sobre educação no campo e 

sobre o Programa Nacional de Educação na Reforma 

Agrária (Pronera). 
  
Os Relatórios de Observação sobre as Desigualdades na 

Escolarização no Brasil, produzidos pelo Observatório da 

Equidade do CDES, sinalizaram para o grande desafio de 

superar as iniquidades na Educação do Campo e auxiliaram 

na consolidação de propostas que foram incluídas nesse 

decreto. 

 
 

  
 
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou, em 
04 de novembro, decreto sobre educação no campo e 
sobre o Programa Nacional de Educação na Reforma 
Agrária (Pronera).  
 

 
Pelo decreto, o Governo Federal se torna responsável 
por criar e implementar ações que assegurem a 
manutenção e o desenvolvimento da educação na área 
rural. O decreto prevê medidas para integrar o fomento 
à educação básica para jovens e adultos à qualificação 
educacional e profissional. 
A reforma agrária beneficia mais de 300 mil jovens e 
adultos estudantes do Pronera. “O marco normativo 
institucional é um anseio antigo e proporciona ao 
programa o status de política pública”, disse o Ministro 
da Educação.  
 
Observatório da Equidade 
 
O Observatório da Equidade do Conselho de 
Desenvolvimento Econômico e Social (CDES), ao 
analisar as desigualdades existentes entre a educação 
do campo e o meio urbano, aponta para os desafios de 
pensar metodologias apropriadas aos estudantes do 
campo, assim como estimar a demanda real para os 
jovens e adultos do meio rural.  
 

Para Mônica Molina, pesquisadora da Universidade 

de Brasília (UnB), os documentos produzidos pelo 
Observatório sinalizam para o grande desafio de superar 
as iniquidades na educação do campo e auxiliaram na 
consolidação de propostas que foram incluídas no 
Decreto da Educação do Campo e do Programa 
Nacional de Educação na Reforma Agrária. “Os estudos 
produzidos pelo Observatório nortearam reflexões e 
levantaram estatísticas que deram luz às ações de 
referência para a educação do 
campo”.hhttp://setordeeducacao.blogspot.com/. 
Bases de estudos da educação do campo estão 
instaladas em diversas universidades brasileiras, 
inclusive na UFPB, UFRN, UFSE, UNB e outras. 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7352.htm
http://setordeeducacao.blogspot.com/
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PRIORIDADE 
DE 

GOVERNO 

.          ENCONTRO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO NA UFPB: 

           inscrições estão abertas para apresentação de trabalho. 

 
 
O primeiro Encontro de Pesquisas e Práticas em Educação 
do Campo da Paraíba reunirá pesquisadores, professores, 

estudantes e militantes num evento, cercado de expectativas, 
visto que há bastante tempo vem sendo organizado e a temática 
ganhou importância no sistema de ensino brasileiro. O evento 
ocorre no período entre 1 a 3 de junho de 2011, no campus da 
UFPB, sendo estimado um publico de 350 participantes. Na 
programação, constam palestras e GTs que abordam a Educação 
no Campo. No dia 01/06, às 18h:30, acontece a Conferência de 
Abertura com o tema: Pesquisa em Educação do Campo e seus 
vínculos com as práticas, sendo proferida pela Dra Sônia Meire 
Santos Azevedo de Jesus – UFS. A conferencista tem tese de 
doutoramento na UFRN e diversos trabalhos publicados na área. 
  

 

No dia 02/06, Mesa 1, com o 
tema “Educação Básica do 
Campo: organização 
pedagógica das escolas do 
meio rural , Coordenada por 
Geralda Macêdo – UFPB, 
tendo como palestrantes Dr. 
Salomão Hage – UFPA e 
Socorro Silva – UFCG.  

Na mesma manhã, às 10h, a mesa “Educação do Campo no 
Ensino Superior: impactos para o desenvolvimento do campo 
brasileiro”,coordenada pela Dra. Maria do Socorro Xavier Batista – 
UFPB e como palestrantes a Dra Maria Isabel Antunes Rocha – 
UFMG, seguida de Mônica Castagna Molina – UNB e Marcos 
Barros de Medeiros - UFPB. À tarde, teremos o GT “Círculos de 
Cultura: Relatos das práticas em Educação do Campo”. A noite 
cultural será com o Grupo de Cultura Renascer: Amostra de 
teatro: Navio Negreiro - Projeto de Assentamento/Área 
remanescente de Quilombo Gurugi, Conde/PB. 
  
Já no dia 03/06, teremos a mesa 3, “Educação do Campo, 
Desenvolvimento Sustentável, Agrecologia e Soberania Alimentar” 
tendo como Coordenador: Breno Henrique de Sousa - UFPB; 
Palestrantes: Edmerson dos Santos Reis - UNEB; Luciano Marçal 
da Silveira - ASPTA); Profa Dra  Fátima Rodrigues – UFPB. Em 
seguida, a mesa 4 com o tema “Movimentos Sociais, Estado e 
Políticas Públicas de Educação do Campo”,coordenada por Dra 
Rita de Cássia Cavalcante - UEPB; Palestrantes: Hygia Margareth 
Sousa da Silva - CPT/PB; Jonas Duarte - UFPB; Gilmar Felipe 
Vicente - MST/PB). A tarde a mesa 5 “Educação do Campo: 
história, memória e pedagogia do movimento camponês, 
coordenado por Orlandil de Lima Moreira - UFPB; Palestrantes: 
Severino Bezerra da Silva-UFPB; Antônio Alberto Pereira-UFPB) 

 
 Os grupos de trabalhos oportunizam a participação, a reflexão e o 

dialogo temático. Veja os temas: 1 - Movimentos Sociais, Estado e 
Políticas Públicas de Educação do Campo. 2. - Educação Escolar do 
Campo; 3 - Educação do Campo no Ensino Superior;  4 - Educação 
do Campo, Desenvolvimento Sustentável, Agroecologia e Soberania 
Alimentar; 5 - Memória, História e Pedagogia do movimento 
camponês na Educação do Campo;  6 - Educação do Campo e 
Diversidade; 7- Educação do Campo e Formação de Professores; 8 - 
Cultura, Identidade e Território da Educação do Campo. 9 - Educação 
do Campo e Educação Contextualizada.10 - Educação do Campo e 
Educação de Jovens e Adultos. As inscrições estão abertas. Veja o 
site:  
http://www. educacaodocampopb.xpg.com.br/ 
 

PÚBLICO VALOR 

Estudantes de Graduação e Pós-Graduação 
Profissionais de Assistência Rural 

R$ 30,00 

Professores,Pesquisadores Acadêmicos R$ 60,00 

Militantes/educadores do campo Isento 

Taxa é paga no Banco do Brasil, Agência:1619-5  - Conta 

corrente:25.273-5. O comprovante de pagamento deve ser enviado 
para eppecpb@gmail.com. 
  

 

 

 
Para o Curso de Pedagogia – IV 

CAMPUS – UFPB esse evento reveste-
se de grande importância: a) por ser um 
espaço acadêmico, onde estudantes, 
professores e pesquisadores podem  
realizar diálogos temático e fazer 
apresentação de trabalhos; b) momento 
de intercambio cultural; c) por ser  „a 
educação de jovens e adultos‟ tema 
prioritário no Curso de Pedagogia;  

d) os sujeitos-alvo do evento encontram-se inseridos na dinâmica 
geopolítica, onde reina Povos Indígenas, Quilombolas, Assentados 
Rurais, Pequenos produtores, áreas de preservação ambiental,(...), 
além dos assalariados da expressiva economia agro-negócio, como a 
suco-alcoleira, fruticultura; sem falar na extensa rede de escolas que 
estão no entorno da UFPB.  
 
A Educação do Campo expande-se no mundo acadêmico, resgata a 
divida histórica para as populações camponesas e amplia os 
horizontes da cidadania.                                                                                     

  Paulo Palhano 

http://www/
http://educacaodocampopb.xpg.com.br/
mailto:eppecpb@gmail.com
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JUNTO    E    MISTURADO 
IS 

 

Coordenação: Foram nomeadas as Prof ª Teresinha e Profª Célia 

para a coordenação e vice-coordenação do Curso de Pedagogia, 

respectivamente. Chegando deseja os melhores votos. 
  
Internet estará indisponível devido a manutenção 
programada da rede para o dia 29/03. 
 
Mestrado de Antropologia instalado na Unidade Rio Tinto teve 

sua 1ª AULA INAUGURAL, proferida pela Profª. Drª. Luciana 

Chianca-UFPB, recém transferida da UFRN. Maiores 

informações podem ser obtidas via  www.cchla.ufpb.br/ppga 
  
A UFPB, através da Pró-Reitoria de Graduação (PRG) promoveu 

dias 28 de fevereiro a 2 de março, a 1ª Jornada do Ensino da 

Graduação. O evento aconteceu no auditório da UFPB Virtual no 

Campus de João Pessoa. A Jornada proporcionou a discussão da 

extensão como elemento importante na formação do estudante, 

para a avaliação do Ensino Superior e seu importante papel na 

melhoria do ensino de graduação, para a apresentação das normas 

que regem a vida acadêmica, bem como, para a apropriação das 

novas tecnologias. 

O 5º Encontro Brasileiro de Educação e Marxismo acontecerá 

no período de 11 a 14 de abril de 2011, na Universidade Federal 

de Santa Catarina – Florianópolis – Brasil. O EBEM tem por 

objetivo possibilitar a discussão entre investigadores, 

professores e os diversos núcleos de pesquisa que abordam o tema 

da educação na perspectiva teórico-metodológica do materialismo 

histórico. 
  
63ª reunião anual da SBPC será em Goiás, 10 a 15 de julho de 

2011, WWW.sbpcnet.org.br. Ver prazos... 
  
Bibliotecas das unidades de Rio Tinto e Mamanguape anunciam 

horário reduzido no período do recesso, 9às15h. 
  
Sufoco-  foi sentido por aqueles que procuraram utilizar os 

banheiros da unidade Mamanguape dez a março/2011: falta 

d´água. Até quando? 
  
Livros novos estão chegando às prateleiras das bibliotecas de RT 

e M. , mas longe de ser o acervo mínimo para atender demandas 

dos cursos. Ufa! 

 

A UFRN realiza o VII Seminário de Metodologia para Projeto de 

Extensão, no período de 12 a 5/04/2011, Natal, no Campus Central 

da Universidade. Anote o fone para contatos (84) 32153264. As 

inscrições devem ser feitas via Site: www.sempe.ufrn.br. 
  
VII Jornada Internacional e V Conferência Brasileirasobre 

Representações Sociais acontecerá no período de 24 a 27 de julho de 

2011 - Centros de Convenções de Vitória – ES. A teoria das 

Representações Sociais dos 50 anos: Memórias, desafios 

contemporâneos e perspectivas. A Jornada e a Conferência destinam-

se a profissionais e acadêmicos/as de 

Psicologia e áreas afins que estejam dispostos a contribuir para o 

enriquecimento do debate crítico da pesquisa, do ensino e da 

intervenção. <http://www.jirs2011.com.br/ 

 

Lanchonetes de 

Mamanguape vão 

ficar fechadas? 
 Os quiosques, que 

foram construídos, 

para abrigar duas 

lanchonetes 

continuarão sem 

funcionar. 

Motivos: 
  
1º) não foi lançado 

edital visando a 

sua 

disponibilização 

aos interessados; 
 2º) a falta de água. 

 

Laboratório 

de pedagogia 

encontra-se 

equipado. Você 

sabia?  Maria 

Aparecida é a 

bolsista e Profª 

Daniela a 

responsável.  
 

http://www.cchla.ufpb.br/ppga
http://www.sbpcnet.org.br/
http://www.sempe.ufrn.br/
http://www.jirs2011.com.br/
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ENTREVISTA: 

OPOSIÇÃO PROMETE FICAR VIVA NO LITORAL NORTE 

 Profª Cristiane Fernandes de Sousa  Profº Alberto Arruda 
  
Chegando: Profª Cristiane: com qual sentimento você sai dessa 

campanha? 
  
Resposta: Bem. Embora não tenhamos sido eleitos, sinto que 

provocamos nos alunos e professores um verdadeiro sentimento 

de busca pela renovação. Todo o processo eleitoral, desde a 

campanha até o dia da eleição, foi muito gratificante, pois vimos 

que muitos alunos e professores e alguns funcionários acreditaram 

que poderíamos crescer num trabalho coletivo, com uma gestão 

democrática, na qual todos se sentiriam parte do processo de 

conquistas e desenvolvimento do Campus. Saí da campanha 

acreditando que nós, Comunidade Acadêmica do CCAE, demos 

um passo importante para o amadurecimento político do Campus 

IV. 
  
Chegando: O que achou dos debates? 
  
Resposta: Os debates estavam cheios de muita emoção, pois foi 

uma situação nova para os professores das duas chapas. Fiquei 

muito feliz em ver a participação efetiva dos alunos em todos os 

debates. Os questionamentos foram todos pertinentes à situação 

de campanha. Tanto a Comissão Eleitoral como o DCE estão de 

parabéns pela organização dos debates promovidos. 
  
Chegando: Qual sua mensagem para os estudantes, professores e 

funcionários que votaram na chapa Renovação? 
  
Resposta: Estamos apenas começando um novo capítulo na vida 

política do Campus IV. Todos nós devemos lutar para o 

crescimento do nosso campus. Não devemos desistir de nosso 

movimento de renovação, buscando sempre o trabalho coletivo. 

Lutemos pela transparência, pela gestão democrática e pela 

valorização dos segmentos que compõem a Comunidade 

Acadêmica do CCAE. 

  
Chegando: Profº Alberto: Como será sua posição frente a nova 

direção eleita? 
  
Resposta: É nosso dever ético reconhecer sempre o mérito de ações 

administrativas acertadas, assim como é nosso dever político lutar de 

todas as formas lícitas contra uma administração ruim, quando for 

esse o caso. 
  
Chegando: Quais os motivos que levaram a ter baixo índice de votos 

junto aos funcionários? 
  
Resposta: O comportamento grupal pode resultar de uma visão 

coletiva, coesa ou de visões bastante individualizadas. Assim, 

somente o próprio grupo de servidores poderá elencar os motivos que 

orientaram suas escolhas. 
  
Chegando: Por que recorreu ao conselho de centro tentando anular o 

resultado? 
  
Resposta: Isso não é verdade. É a Resolução 28/2008 que apresenta 

várias imprecisões e distorções. Não é o resultado da eleição que 

deve ser anulado, e sim a própria Resolução. 
  
Chegando: Qual sua mensagem para os estudantes, professores e 

funcionários que votaram na Chapa Renovação? 
  
Resposta: Agradeço a todos que votaram independentemente da 

Chapa que escolheram. Se a alienação é a grande força que serve ao 

sucateamento, a participação efetiva e contínua é o melhor caminho 

para levarmos o CCAE ao patamar que desejamos ocupar. Partindo 

dessa convicção, àqueles que votaram na Chapa Renovação, minha 

mensagem é: não desistam de seus princípios e ideais! Participem 

cada vez mais de todas as esferas possíveis da vida acadêmica, 

sempre de forma crítico-construtiva. 

 
 

Esse espaço pode ser seu. Se você estiver aqui, a comunidade universitária  

irá ti identificar. Mídia eletrônica é a mais usada pela comunidade universitária... 



CHEganDo,Edição nº 8  mar/2011  

                                                                                     Informativo alternativo 

VIVER A DEMOCRACIA É UMA FELICIDADE, MAS PRECISAMOS CULTIVÁ-LA.  

 

. 

 

Cores e sabores 
Alimentação saudável. 

Praça São Sebastião,  

Tel.: 8889.3290 
 

. 

 
 

 

7 

DESTAQUE 1 
NOTA DEZ: CURSINHO PRÉ-

UNIVERSITÁRIO APROVA 217 NO 
VESTIBULAR DO LITORAL NORTE UFPB 

 
Ao centro Profº Lusival (idealizador) e Profº Ivanildo (então, Diretor 

do CCAE) que apoiou irrestritamente a instalação e 
desenvolvimento do cursinho. Parabéns a todos. 

 
No último dia 11/02 a COPERVE (Comissão Permanente do 

Vestibular) divulgou a relação dos aprovados no PSS 2011 da UFPB. 
Uma excelente notícia para a região do vale do Mamanguape é que 
217 (duzentos e dezessete) alunos do Cursinho Pré-Universitário 
Litoral Norte obtiveram aprovação no PSS e irão preencher as vagas 
dos mais variados cursos de graduação da UFPB (entre eles, Direito e 
Medicina - Campus João Pessoa).  

O projeto de extensão “Curso Pré-Universitário Litoral Norte”, 
coordenado pelo Prof. Lusival Barcellos, do Departamento de 
Educação do CCAE, em parceria com as prefeituras da região e com a 
FUNAI, foi desenvolvido no período de julho/2010 a janeiro/2011 nos 
municípios do vale do Mamanguape e na cidade de Araçagi, 
totalizando 12 polos.  

Os professores do Cursinho eram alunos bolsistas do Campus 
IV da UFPB que ministraram aulas de todas as disciplinas 
contempladas no PSS,  integrada ainda por 12 coordenadores de Polo 
e 03 auxiliares da Coordenação Geral. O público-alvo do projeto são os 
estudantes da rede pública de ensino do vale do Mamanguape. Essa já 
é a quarta edição do projeto, que a cada ano amplia o número de 
alunos atendidos e bate recordes de aprovação.  
             Para Prof. Lusival, “antes dessa iniciativa, a maior parte das 
vagas para os cursos do Campus Litoral Norte da UFPB era ocupada 
por alunos de João Pessoa e de outras cidades maiores.Com o 
Cursinho, os estudantes das escolas públicas locais concorrem com 
maiores chances de aprovação”. De fato, dos 217 alunos do Cursinho 
aprovados no PSS, 189 deles, o que corresponde a quase 80% do 
total, irão ocupar as vagas oferecidas pelo Campus Litoral Norte, uma 
prova inequívoca de que o referido projeto vem democratizando o 
acesso dos estudantes da rede pública ao ensino superior. Para 
celebrar essa importante conquista dia 17/02, no Centro Cultural Fênix, 
em Mamanguape, foi realizada a “Festa da Vitória”, com a presença do 
Diretor do CCAE, Prof. José Ivanildo de Vasconcelos, de membros da 
equipe do Cursinho, de representantes das secretarias municipais de 
educação e, é claro, dos mais novos universitários do vale. 

.                           DESTAQUE 2 

Jocélio: O PROFESSOR DA 
BIZURADA QUE CHEGOU A 

COORDENAÇÃO DO CURSINHO 
O especialista em PROEJA pelo 

Campus IV da UFPB, Jocélio 
Coutinho de Oliveira, foi um dos 

maiores destaques da edição 
2010 do Curso Pré-Universitário 

Litoral Norte. Graduado em Letras 
(Habilitação em Língua 

Portuguesa) pela UEPB, Jocélio 
atua como professor de português 
do Ensino Fundamental na cidade 

de Jacaraú, onde reside 
atualmente.   

. 

 

 

                Na edição 2009 do projeto, Jocélio fez parte da equipe 
de professores, e, graças a sua iniciativa e boa atuação 
dirigindo as bizuradas do Cursinho, em 2010 foi convidado pelo 
Prof. Lusival Barcellos para compor a equipe da Coordenação 
Geral, atribuição que exerceu com muito zelo e dedicação.  
                
              Por ter sido responsável pela criação de um site na 
internet, o www.lendoeargumentando.com, voltado para 
discussões sobre língua materna e literatura brasileira, Jocélio 
recebeu a incumbência de criar e manter em funcionamento o 
site do Cursinho Pré-Universitário (www.preufpbln.com), uma 

novidade dessa última edição em relação às anteriores. 
               
             O site constituiu uma ferramenta valiosa para os 
cursistas, disponibilizando notícias, arquivos digitais e área de 
acesso restrito para a interação dos integrantes do projeto. 
Dinamismo, criatividade, responsabilidade e comprometimento, 
além de simplicidade e carisma, são algumas das principais 
qualidades de Jocélio. 
               
             Sobre sua participação nas atividades da Coordenação 
Geral do Curso Pré-Universitário, Jocélio afirmou que “um dos 
grandes desafios para a Coordenação Geral foi garantir, aos 
vestibulandos de todos os polos, acesso as mesmas 
informações independente da distância da sede da 
UFPB/Campus IV. Para tanto, os nossos professores – alunos 
extensionistas – foram orientados a planejar conjuntamente e 
várias visitas foram realizadas pela Coordenação Geral, 
inclusive para ministrar palestras de incentivo e aulas de 
conteúdo do PSS.  
                 Minha contribuição contou com o melhor de mim nas 
edições de 2009 e 2010, contudo, sei que mais aprendi que 
ensinei”. Parabéns ao Jocélio Coutinho e a toda a equipe do 
Cursinho Pré-Universitário Litoral Norte pelo trabalho em prol da 
aprovação dos alunos do vale do Mamanguape.Continua  p.13 



CHEganDo,Edição nº 8  mar/2011  

                                                                                     Informativo alternativo 

VIVER A DEMOCRACIA É UMA FELICIDADE, MAS PRECISAMOS CULTIVÁ-LA.  

 

. 

 

Cores e sabores 
Alimentação saudável. 

Praça São Sebastião,  

Tel.: 8889.3290 
 

. 

 
 

 

8 

UFPB: VOLTA AS AULAS DIA 28 DE MARÇO DE 2011. 
 

 

As aulas no Litoral Norte – UFPB começarão na próxima 

segunda-feia, dia 28 de março, quando será iniciado o semestre 

2010.2. Aulas não foram iniciadas, porque a UFPB não viabilizou 

as promessas acordadas junto ao movimento de mobilização 

ocorrido em 2010. 

 
Em 14 de março, posse dos eleitos Alexandre Scaico e 

Lusival Barcellos, e encontram as pendências da greve.  
 
No último dia 17/03, o Conselho do CCAE reunido avaliou a 
situação e decidiu por realizar avaliação, sendo marcada para o 
dia 23 de março/2011, às 14h, na Unidade de Mamanguape.  
 

. 

 
Mesa de negociação2010 

. 

 
Plenário da greve, 2010 

 
Na reunião a nova gestão do CCAE apresentou: 
 
- Água em Mamanguape: O Diretor Alexandre Scaico 
manifestou que está viabilizando um contrato com empresa 
para fornecer água, através de carro-pipa e negociando 
com a Cagepa a regularização do fornecimento de água. 
 
- Novos Professores: a informação é que uma parte dos 
professores concursados foram chamados; 
 
-laboratórios o Diretor informou que parte dos equipamentos 

estavam chegaram e outra parcela estava em processo licitatório. 

 
Entre uma reunião e outra crescia a impaciência dos 
estudantes que queriam a volta as aulas. Via e-mail ou por 
telefonemas, estudantes solicitaram informações. “Agora 
temos que voltar. Uma semana a mais ou menos não irá 
fazer diferença”, era um dos pensamentos estudantis.Mas 
já outros diziam que só adiantaria voltar, quando todas as 
reivindicações fossem atendidas”,manifestava outros. Ficou 

a lição: o movimento social universitário do litoral norte precisa 

reunir-se e construir uma agenda estratégica, sem a qual, fica 

sempre a reboque dos fatos.  

. 

. 

 
Scaico coordena reunião.  

. 

 
Estudantes acompanham 

 

Em 23 de março, o Conselho decidiu pela volta às aulas. Veja a 

situação atual: 

1) Quanto a água na Unidade Mamanguape: a) foi assinado 

contrato com fornecedor de água. A água já está chegando nas 

torneiras; b) houve reunião com a CAGEPA que reiterou o pedido 

para que a companhia forneça água com regularidade; 2) Quanto a 

equipamento dos laboratórios: chegaram equipamentos para 

laboratório de alimentos e bebidas e de pedagogia; Laboratórios de 

secretariado e contábeis os equipamentos estão em processo de 

licitação. Foi feito apelos por docentes para que a Direção procure 

adquirir livros e equipamentos de multimídia para as bibliotecas; 3) 

Quanto aos professores: boa parte dos concursados foram 

chamados; haverá contratação de professor substituto; demais serão 

chamados, mas departamentos precisam pedir prorrogação dos 

concursos. 

 

 
Chegaram novas carteiras 

 

. 

 
  Cada ‘um’ é responsável 

A novidade: O diretor Scaico disse que nas próximas semanas estará 

realizando reuniões com todos os cursos visando levantar demandas. 

Adiantou que logo após será feito o planejamento do CCAE. Outra 

novidade são as novas carteiras para salas recém construídas. 

 

Assim, professores, funcionários e estudantes estão convocados para 

as atividades acadêmicas dia 28 de março de 2011. Agora é hora de 

organizar os livros, cadernos e cadernetas, pen-drive e computadores 

para uma nova jornada tendo a frente uma nova Direção de Centro e 

uma comunidade universitária que luta pelos seus direitos. 
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III EXPOSIÇÃO DOS EXPOENTES DA EDUCAÇÃO 

TURMAS P1 E P3 RESGATAM, ATRAVÉS DE LEVANTAMENTO HISTÓRICO E DE PESQUISA, OS 

EDUCADORES QUE CONTRIBUIRAM COM A EDUCAÇÃO ESCOLAR E NOS MOVIMENTOS SOCIAIS NO 

VALE DO MAMANGUAPE. NOS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO/2011, NO CAMPUS MAMANGUAPE, OS 

EDUCADORES RECEBERAM A COMENDA EDUCADOR DA ESPERANÇA PAULO FREIRE. O CENTRO DE 

CONVIVÊNCIA FICOU LOTADO POR ALUNOS,PROFESSORES E FAMILIARES DOS HOMENAGEADOS. 
 

Professora Noemi Carvagna 

 

A Comenda educador da Esperança 

 
Educadores homenageados receberam da 

UFPB a Comenda Educador da Liberdade 

Paulo Freire em ato simbólico de 

reconhecimento aos serviços relevantes 

dedicados em sua história à educação do 

Vale do Mamanguape. 

Professor Vicente Elias Soares 

 

Professora Edna Maria da Silva 

 
 

Professor Célia Maria Bezerra Barbosa 

 

Professor Lucio Cavalcante Andrade 
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Professor  Almir de Farias Silva 

 

Professora Antonia Bezerril Rodrigues 

 

Professora Maria de Araújo 

 

Professor JoãoDomingosAugusto 

 

Professora Dalvanira Amorim 

 

Professora Ramira M. Coutinho 

 

Essa ação educativa tem relevância 
para a historia, visto que estudantes 
e professores universitários 
utilizaram-se da pesquisa histórica, 
em especial, visando o registro da 
memória de educadores que ao 
longo de sua trajetória contribuíram 
com suas ações no cotidiano 
escolar deixando diversos legados. 
Uma história feita por muitas mãos. 

Na medida em o cerimonial anunciava o 
homenageado, seguido pela exposição 
ora dos estudantes sobre o 
homenageado, os presentes tiveram a 
oportunidade de conhecer a historia.  
 
Mas, o ciclo de informações tornava-se 
mais completo e emocionante, quando o 
próprio homenageado pronunciava-se 
sobre sua trajetória.  

Foram duas noites históricas para o 
Curso de Pedagogia – Litoral Norte – 
UFPB. Foi o momento de universidade 
reconhecer o mérito de educadores que 
construíram o processo de educação nos 
diversos municípios do Vale do 
Mamanguape. Certamente, foi momento 
impar de reconhecer e homenagear, mas 
sobretudo fazer a memória histórica da 
educação no Vale do Mamanguape. 
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III EXPOSIÇÃO DOS EXPOENTES DA EDUCAÇÃO 

A PESQUISA DE NATUREZA HISTORICA TEM EM SUA NATUREZA A PROEZA DE TRAZER A LUZ O 

REGISTRO DE ALGO QUE FORA REALIZADO. SEM REGISTRO VAI RESISTINDO AO TEMPO ANCORADO 

NAS AÇÕES E NA MEMORIA ORAL. A PRESENTE PESQUISA REALIZOU O RECOLHIMENTO DE DADOS, 

A SISTEMATIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES, SUA VALIDAÇÃO E PUBLICIZAÇÃO. UM POVO SEM 

MEMORIA É UM POVO SEM HISTÓRIA, SEM IDENTIDADE. FICOU A CERTEZA QUE AINDA HÁ MUITO A 

SER RESGATADO PARA VIR A COMPÔR A RICA TRAJETORIA DA EDUCAÇÃO. PARABENS À TODOS.  
 

Professora Marluce Soares 
Quintão 

 

Professora Maria Goretti Feitosa  
Barbosa  

 

Professora Maria de Fátima  
Macedo 

 

Professora Neuza Medeiros 
Alves 

 

Professora Maria Iolanda de 
Almeida da Silva 

 
 

Ficha técnica da III EXPOSIÇÃO DOS EXPOENTES 
DA EDUCAÇÃO E DOS MOVIMENTOS SOCIAIS DO 

VALE DO MAMANGUAPE: 
Coordenador Geral:  
Profº Dr. Paulo Roberto Palhano Silva 
Colaboradores:  
Profº Dr. Antonio Pereira 
Profº Dr. Ivonaldo Neres Leite 
Profº Dr. José Mateus do Nascimento 
Profº Dr. Lusival Antonio Barcellos 
Alunos: 
Turmas do P1 e P.3 (2010.1) 
Secretária: Luiz Fabio Alves Jales 
Apoio: Peron Bezerra Pessoa Filho, Aline 
Lima e Andriano Marques. 
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  1ª Conferência sobre 
Desenvolvimento Sustentável na 

Paraíba 
 
 
O Governo do Estado da Paraíba vai promover nos dias 24 e 
25 de março a 1ª Conferência Estadual sobre 
Desenvolvimento Sustentável. 
  
A '1ª Conferência tem como tema central A Paraíba do século 
XXI' e tem como objetivo de discutir o crescimento econômico, 
a sustentabilidade ambiental e inclusão social na Paraíba. O 
local do evento será no Cine Bangüê do Espaço Cultural, na 
Capital, e as inscrições já estão abertas para o público em 
geral, que basta preencher o formulário abaixo com dados 
pessoais e a área de interesse no evento. 
Segue o link com detalhamento da programação e formulário 
de inscrição gratuita no evento: http://paraiba.pb.gov.br/evento 

 

.CALENDÁRIO DO PROBEX 

 
 
A PRAC lançou novo calendário do PROBEX 2011. Veja: 
 - Inscrição dos projetos no SIGPROJ e entrega de cópia 
impressa nas Assessorias de Extensão dos Centros -- 03/03 a 
14/04/2011; 
- Entrega de cópia impressa dos projetos pelas Assessorias de 
- Extensão dos Centros na COPAC -- 15/04/2011 
- Seleção dos projetos -- 18 a 26/04/2011 
- Divulgação dos resultados da seleção -- 27/04/2011 
-  Inscrição dos alunos -- 28/04 a 04/05/2011 
- Seleção dos bolsistas -- 05 a 12/05/2011 
- Divulgação dos resultados -- 13/05/2011 
-  Período de início e término da bolsa -- 16/05 a 15/12/2011. 
Uma Universidade pode ser conhecida pelas suas 
contribuições à humanidade, em especial, via as ações de 
extensão. Participe.  

ABERTO EDITAL DO 

PROEXT 2011 

 
 
O MEC/SESu lança o Edital do Proext 2011. Trata-se de um 

instrumento que abrange programas e projetos de 

extensão universitária, com ênfase na inclusão social, nas suas mais 

diversas dimensões, visando a aprofundar ações políticas que 

venham fortalecer a institucionalização da extensão no âmbito das 

Instituições Federais e Estaduais de Ensino Superior. 
  
Veja os seus objetivos: 
 
1) dotar as Instituições Federais e Estaduais de Ensino 
Superior de melhores condições de gestão de suas 
atividades acadêmicas de extensão para os fins prioritários 
enunciados nesse programa; 
2) apoiar as Instituições Federais e Estaduais de Ensino 
Superior no desenvolvimento de programas e projetos de 
extensão, conforme o enquadramento da instituição, que 
contribuam para a implementação de políticas públicas; 
3) potencializar e ampliar os patamares de qualidade das 
ações propostas, projetando a natureza das mesmas e a 
missão das instituições de ensino superior públicas; 
4) estimular o desenvolvimento social e o espírito crítico dos 
estudantes, bem como a atuação profissional pautada na 
cidadania e na função social da educação superior; 
5) contribuir para a melhoria da qualidade de educação 
brasileira por meio do contato direto dos estudantes com 
realidades concretas e da troca de saberes acadêmicos e 
populares. 
 
Propostas: 
As propostas deverão ser elaboradas pelos coordenadores 
via internet por meio do uso da plataforma eletrônica 
SIGPROJ - disponibilizada no http://sigproj.mec.gov.br; 
O prazo final é 11.04.2011. Maiores informações na Prac. 
 
 

 

http://paraiba.pb.gov.br/evento/1confedesu/index.php?r=convidado
http://sigproj.mec.gov.br/
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AUDITÓRIO TEM OBRA 

ACELERADA 

Três estão em andamento na Unidade Mamanguape - Litoral Norte 

da UFPB, mas uma delas  chama a atenção  pelo seu porte e ritmo de 

trabalho dos operários. Trata-se da construção do auditório que está 

sendo edificado na Unidade de Mamanguape.  

 
Apesar de estarem em andamento avançado às construções do 

‘portal’ e ‘restaurante universitário’, a chama a atenção dos que 

frequentam o ambiente é a construção do auditório cujo custo é de  

R$ 387.067,11. 
Apoiados por modesta marcenaria, quarto de ferramentas e 

apetrechos, organizados pelo operário MÉN, a obra conta com 

poucos operários que recebem a orientação do Mestre Luis Carlos 

(Gaucho). 
 

Ao ser concluído, o auditório deverá comportar 180 lugares, palco, 

banheiros, constituindo-se num valioso espaço para atividades 

acadêmicas, culturais e populares. A previsão para finalização da 

obra é junho/2011, disse o Mestre Luis Carlos (Gaucho). 

 

Trajetória da obra 

Novembro/2010 

 

Janeiro/2011 

 

 

fevereiro/2011 

 

Março 2011 

 
 

DESTAQUE 3 

SIDNEI: DO PROEJA AO 
MESTRADO 

 

O geógrafo Sidnei Felipe da 
Silva, da cidade de Rio Tinto, que em 
setembro do ano passado obteve o título 
de Especialista em PROEJA pela UFPB 
(Pós-Graduação em Educação 
Profissional integrada à Educação Básica 
na modalidade de EJA), conseguiu ser 
aprovado, no início desse ano, em um 
dos programas de Mestrado da UFPB. 

Foi o primeiro aluno egresso do 
Curso de Especialização PROEJA - Polo 
Mamanguape a ingressar no Mestrado,   

 

. 

 
 

 na linha de pesquisa Educação Geográfica, com o trabalho 
intitulado “Educação Ambiental: concepções e práticas na Escola 
Estadual Indígena Cacique Domingos Barbosa dos Santos”, 
localizada na aldeia potiguara Jaraguá, zona rural do município de 
Rio Tinto, e por este motivo merece todos os nossos elogios.  

“O mestrado representa para mim a realização de um 
sonho. Agradeço a todos os que me incentivaram a não desistir 
desse objetivo”, disse o futuro mestrando. Parabéns Sidnei, pela 
importante conquista, e que mais alunos do CCAE possam 
ingressar nos programas de Pós-Graduação stricto sensu ofertados 
pela UFPB. 

 

II Seminário de Atualização 
Pedagógica E 

I Seminário do PRODOCÊNCIA, 
PIBID, PROLICEN e Educação 

Continuada. 
 

A Pró-Reitoria de Graduação, em conjunto com os 
Programas Acadêmicos.PRODOCÊNCIA (Programa de 

Consolidação das Licenciaturas),PIBID-Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência), PROLICEN 

(Programa de Licenciatura), e Educação Continuada, 
realizará II Seminário de Atualização Pedagógica e I 
Seminário do PRODOCÊNCIA, PIBID, PROLICEN e 

Educação Continuada. 
 
O evento acontecerá nos dias 6 e 7 de abril, nos 

turnos da manhã e tarde, 
campus de João Pessoa. 
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A NATUREZA BELA E BONDOSA: a Super-lua 

O fenômeno da Super-Lua encantou o mundo no sábado (19 de março 2011). Em todo o mundo, pode ser bem observada. A 

"Supermoon" acontece aproximadamente a cada 20 anos, quando a Lua está no perigeu, ou seja, em máxima aproximação da 

Terra. Veja como foi vista de diversas partes do mundo.a. A "Supermoon" acontece aproximadamente a cada 20 anos, 

quando a Lua está no perigeu, ou seja, em máxima aproximação da Terra. Veja como foi vista de diversas partes 
do mundo. 

 

. 

 
A Lua é vista atrás de torre da 

Universidade da Flórida, nos EUA. 

 

 
A lua vista na beira mar de 

João Pessoa, PB 

 
Um espetáculo de rara beleza 
pode ser visto em todo o 
mundo: a super-LUA. 
  
Os registros sobre o fenômeno dão 

conta que essa beleza teve sua 

última aparição 
de Lua Cheia mais perto da Terra 

em março de 1993. 

 

A Nasa nos coloca que, no perigeu, 

a Lua posiciona algo em torno de 50 

mil km mais perto da Terra do que 

quando está no ponto mais distante 

de sua órbita, também conhecido 

como apogeu. 
  
As Luas perigeu são cerca de 30% 

mais brilhantes e podem parecer 

14% maiores do que as Luas que 

ocorrem no lado do apogeu da órbita 

lunar. 

 

Mesmo que se tenha sensação de 

poder tocar o satélite, a Lua do 

sábado estava a uma distância 

saudável - cerca de 356,577 km de 

distância do planeta terra. 

  
Uma maravilha que encantou 

corações e mentes apaixonadas ou 

não. 
 

Redação: 

com informações do Terra, INMET 

e Marinha do Brasil. 
Sites Uol e Pbagora 

. 

 
A lua vista no Ártico. 

 

. 

 
Na superlua, satélite fica a 

356.577 km da órbita da Terra. 

. 

 
A lua vista do Shopping Center  

de Manchester. 

 

 
 A lua vista nas proximidades do 

Memorial Lincoln, em Washington, 
nos EUA. 



CHEganDo,Edição nº 8  mar/2011  

                                                                                     Informativo alternativo 

VIVER A DEMOCRACIA É UMA FELICIDADE, MAS PRECISAMOS CULTIVÁ-LA.  

 

. 

 

Cores e sabores 
Alimentação saudável. 

Praça São Sebastião,  

Tel.: 8889.3290 
 

. 

 
 

 

15 

Congresso Luso Afro 

Brasileiro: 91 Grupos. 
A cidade de Salvador foi escolhida para abrigar, pela 

primeira vez, o Congresso Luso Afro Brasileiro de 

Ciências Sociais, nos dias 07, 08, 09 e 10  de Agosto 

de 2011.  

O Evento, que está em sua décima primeira edição, 

tem como tema as "Diversidades e (Des)Igualdades" 

serão discutidas em 11 eixos temáticos. Durante os 

quatro dias de evento, especialistas em Ciências 

Sociais e humanidades de diversos países estarão 

reunidos para debater a diversidade e a complexidade 

de sociedades diferenciadas, nos mais variados 

aspectos, como é o caso dos países de Língua 

Portuguesa. As inscrições foram prorrogadas até o dia 

30/03/2011.O evento abriga 91 Grupos de Trabalho. 

Informações no site:  

http://www.xiconlab.eventos.dype.com.br/site/capa 

 

PROJETO APROVADOS 
PROLICEN 

 
Professores vinculados ao Departamento 
de Educação Litoral Norte – UFPB 
aprovaram  no Edital do Prolicen 2011 um 
total de 07 (seteis) Projetos.  
 
1.Projeto: Vivências de atividades 
educativas: as contribuições do currículo 
e da didática para a organização da ação 
docente nas Escolas Públicas Municipais 
Profª Francisca Terezinha Oliveira Alves 
DE/CCAE 2 
 
2.Projeto: A utilização de novas 
tecnologias em práticas educativas nas 
escolas da rede pública - escolas do 
campo, escolas indígenas e escolas da 
periferia do Vale do Mamanguape – Profº 
Paulo Roberto Palhano Silva 
 
3.Projeto: Avaliação Educacional: as 
práticas pedagógicas nas Escolas 
Públicas Municipais de Itapororoca e 
Mamanguape/PB – Profª Célia R.Teixeira 
 
4.Projeto: Práticas Educacionais: O 
letramento nas Escolas Públicas 
Municipais de Mamanguape/PB no 
Ensino Fundamental – ProfªSônia Maria 
Cândido da Silva 
 
5.Projeto: Memórias de Educadoras do 
Município de Mamanguape: fragmentos 
da história da educação da Paraíba Profº 
ProªFrancymara Antonino N.de Assis 
 
6.Projeto: Educação do Campo: 
formação de professores e produção de 
material didático - Profº Antonio Alberto 
Pereira 
7.Projeto: Educação, Meio Ambiente e 
Desenvolvimento no Vale do 
Mamanguape-PB:Uma pesquisa-ação 
sobre a Implementação do Programa 
Nacional de Educação Ambiental-Profº 
Ivonaldo Leite Lopes. 

Manitu´s 
Bar e 

Restaurante 

 

ERRATA: Rosilda de Azevedo Bernardo é  
educadora no município de Baia da Traição  
e não em Baia Formosa, como divulgamos no  
Chegando 7, p.02, “Alunos nota dez do Proeja.  
A educadora é especialista em EJA e sua  
monografia tem o título: “Educação e  
cidadania na formação do habitus: práticas  
educativas, visando à inclusão de jovens e  
adultos em Baía da Traição. 

  

Refeições, Petiscos, 
Bebidas.  

Tudo no melhor estilo 
 

  
INSCRIÇÕES ABERTAS PARA  
COLOQUIO INTERNACIONAL DE 
POLITICAS E PRÁTICAS 
CURRICULARES. 
 
A Profª Maria Zuleide da Costa Pereira – UFPB informa 
que o evento é Qualise 2 e contatos podem ser obtidos 

via vcoloquio.com.br  

 

 
 

Salema,  
Mamanguape-PB.  

88745499 

http://vcoloquio.com.br/
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7º SEMINARIO TEMÁTICO É REALIZADO COM 

SUCESSO EM CAPIM – PB (1º dia) 
 

O 
7º SEMINARIO 

TEMÁTICO REALIZADO 

EM CAPIM – PB FOI UM 

SUCESSO E REUNIU 

300 EDUCADORES COM 

O TEMA “EDUCAÇÃO E 

CULTURA DE PAZ. 

Tudo começou com a 

concentração do 

público, advindo de 

todo o Litoral Norte, na 

Praça da Paz em Capim 

– PB. A Chegança 

reuniu indígenas, 

bandas marciais, 

grupos de capoeiras, 

donas de casa, 

educadores e 

estudantes da UFPB e 

da rede pública. O 

transito parou e a 

população local 

presenciou um  

conjunto de 

expressões culturais. 

O apitasso pela paz 

ocorreu em frente a 

Matriz.  

A abertura do evento 

constituiu-se num 

momento impar. Os 

trabalhos de grupos, 

os estudantes de 

pedagogia 

apresentaram 

trabalhos na forma de 

resumo estendido, 

tendo como publico 

professores da rede e 

membros da UFPB. 

Após cada 

apresentação 

Professores do curso 

de Pedagogia proferia 

resumo reflexivo. Ao 

final, outro 

significativo momento: 

O prêmio ‘educador 

que faz a diferença’, 

mais uma vez foi 

emocionante, visto 

que estudantes de 

pedagogia e 

educadores 

apresentaram ações 

educativas 

desenvolvidas junto à 

rede escolar. 

Grupos culturais presentes 
trazem o ritmo da alegria, 
festa cultural gerando 
entusiasmo e descontração 
transmitindo a temática 
Educação Cultura de Paz. 
Dentre os grupos, 
registramos os Potiguaras 

 
As bandas marciais 

 
tocando marchinhas 

 
Capoeiristas na roda 

 
Capueiristas na roda de paz.  

A criançada adorou as 
manifestações educativas. 

 
A juventude agitou. 

 
A irreverência e alegria. 

 
Muita simpatia e união. 

 
ProfºLusival no apitasso 

 
Profª Elaine, Secretaria de 

 
Educação prestou total 
apoio ao evento. 
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7º SEMINARIO TEMÁTICO É REALIZADO COM 

SUCESSO EM CAPIM – PB (1º dia) 
 

 
 
O 7º Seminário Temático teve 
apoio integral da Secretaria 
de Educação de Capim. Esse 
apoio foi considerado como 
fundamental para o êxito do 
evento. Mas, não teria 
acontecido se não fosse a 
participação aguerrida dos 
estudantes universitários de 
todas as turmas do Curso de 
Pedagogia.  
 
O clima de alegria, 
tranqüilidade, dedicação, 
atenção, participação, 
entusiamo e outros adjetivos 
podem caracterizar cada 
momento particular.  
 
A presença de autoridades na 
abertura, a participação de 
expressivo contingente de 
educadores da rede escolar 
dos municípios do Vale do 
Mamanguape, reunidos, 
promoveu o sucesso do 
evento.  A pergunta agora é: 
onde será realizado o 8º 
seminário temático? 

 

A estrutura do evento mais 
uma vez foi consagrada 
como valida. A mesma foi 
composta com a Chegança, 
abertura solene, grupo de 
trabalho e premio educador 
que faz a diferença. Para 
garantir o funcionamento da 
estrutura foram realizada 
diversas plenárias entre 
Professores e estudantes de 
Pedagogia, onde eram 
definidas as linhas gerais, 
além das reuniões de por 
equipe.  
 
O funcionamento contou 
com:   
- Coordenação: Prof. José 
Mateus do Nascimento e 
Paulo Palhano; 
 
- Chegança: Profº Paulo 
Palhano e Profº Antonio 
Pereira; 
 
- 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.  
 
Alexandre Scaico, Diretor do 
CCAE destacou: “O 
Seminário temático é o 
evento mais significativo do 
CCAE para o Vale do 
Mamanguape”. 

 
A Professora Sônia fez 
abertura solene desejando 
que as atividades educativas 
sejam promotoras da paz. 

 
O palestrante foi cativante 
durante toda a palestra em 
busca da paz. 

  
O MOVIPAZ fez a reflexão 
convidando todos ao 
movimento pela paz. 

 
O publico acompanhou  

 
atentamente as idéias 

 
promotoras da paz. 

 
Professor Ivonaldo ao lado 
de educando do EJA. 

 
Prof.Paulo Palhano: a 
cultura popular pela paz. 

 
Educadores em alerta  

 
para as ações 

 
educativas na 

  
Escola e na sociedade. 
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7º SEMINARIO TEMÁTICO É REALIZADO COM 

SUCESSO EM CAPIM – PB (2 ao 4º dia) 
 

 
O segundo e terceiro dia foram 
dedicados aos trabalhos em 
grupos. 
Os trabalhos foram 
apresentados em forma de 
resumo estendido, mas também 
era permitido a exposição oral 
utilizando-se dos recursos áudio 
visual, mas também das técnica 
do teatro, da exposição de 
objetos simbolizadores.  
A música, a poesia, a fotografia, 
a dança (...) foram utilizadas 
como expressões educativas. 
 Na verdade cada seminário 
temático entra para a história do 
Curso de Pedagogia por ter 
tema e subtemas próprios, de 
estrutura de apoio por meio de 
equipes, ter participação direta 
dos estudantes, mas esse 7º 
Seminário teve algo de 
diferente: a grande articulação 
entre os vários atos. 
 
A chegança trouxe os primeiros 
movimentos corporais e de 
integração, a secretaria fez 
prontamente toda organização 
da inscrição; as finanças trouxe 
os canais para viabilizar as 

 
ações; o prêmio mobilizou e 
destacou os melhores trabalhos 
tendo a participação popular. 
 
A coordenação mais uma vez 
desdobrou-se para que as 
ações fossem integradoras, 
além de ter sido responsável 
pela articulação da participação 
da secretaria de educação de 
Capim – PB. Aqui não 
podemos esquecer que a 
Chegança (1º dia) aconteceu 
no centro de Capim e a 
abertura e trabalhos em grupos 
em uma escola na comunidade 
de Olho D´agua. 
O encerramento ocorreu na 
Praça da Paz com  „o premio 
professor que faz a diferença.  
 
A comissão eleitoral composta 
pelos Profº Paulo Palhano 
(Pte), Ivanaldo e Mateus 
aproveitou o ensejo para 
anunciar que a Profª Terezinha 
e Celia foram eleitas 
Coordenador e Vice-
Coordenadora do Curso de 
Pedagogia. 
Chamou a atenção de todos o 
fato da escola que recebeu o 
evento: a) estava organizada 
em termos de estrutura – 
limpeza, banheiros, salas, 
pátio; 
 b) todo o pessoal gentilmente 
recebeu à todos de forma 
Cortez. 

Chegando traz os melhores 
parabéns a todos estudantes, 
professores e funcionários 
da UFPB e de todos 
municípios do VM que se 
integraram na realização  
dessa atividade educativa. 
Valeu ! 

. 
Cerimonial organizou  

.  
e orientou o público com delicadeza 
e muita simpatica agradando a todo. 

 
As inscrições para grupos de 
trabalhos foram concorridas. 

 
  Mateus:o coordenador do 

Seminiário 
Temático 
que faz na 
pedagogia 
a arte para 
ler e 
posicionar-
se no 
mundo 
visando a 
liberdade. 
 

 

 
Profa Isabel orientou sobre as 
tecnologias nas escolas. 

 
O Prof Paulo dialogou com 
práticas educativas junto aos 
movimentos sociais. 

 
O Prof Lusival: cultura. 

 
A Prof Celia orienta grupo 

 
no campo da gestão escolar. 
Já a Prof Daniela trata da 
educação infantil. 

 
Estudantes e professores  

 
da rede de escolas publicas 
do Vale do Mamanguape 
lotaram os ambientes. 
Chegando não tem imagens 

do último dia do evento que foi 
marcado também pela alegria, 
descontração e atenção nos 
projetos dos educadores. 
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Entrevista: 

DIRETOR DO CCAE: PARTICIPAÇAO PARA DEFINIR  

PLANO DE AÇAO 
 
O Diretor do CCAE, Profº Alexandre Scaico concede 
entrevista ao CHENGANDO e  
anuncia quais serão as primeiras ações,  
o plano de ação e o como será a relação com os 
funcionários. O diretor aposta no planejamento 
estratégico 
para enfrentar e solucionar os problemas da unidade. A 
comunidade universitária acompanha passo a posso a 
nova administração.  
  
CHEGANDO: QUAL A MENSAGEM COMO NOVO 
DIRETOR DO CCAE PARA A COMUNIDADE 
UNIVERSITÁRIA DO LITORAL NORTE? 
 
Gostaria de saudar todos que compõem a nossa 
comunidade: professores, técnicos-administrativos, alunos 
e funcionários terceirizados. Estamos iniciando uma nova 
etapa na construção e consolidação de nosso Centro e 
contamos com a apoio de todos para que possamos 
trabalhar sempre buscando o melhor para o CCAE. 
Reafirmamos o nosso compromisso de trabalho, 
participação e transparência. 
 
CHEGANDO: O QUE TEM FEITO NESSAS PRIMEIRAS 
SEMANAS DE GESTÃO? 
Esses primeiros 10 dias da gestão tem sido focados na 
resolução das questões relacionadas com o início do 
semestre letivo e com as visitas do MEC aos cursos de 
nosso Centro. 

 
CHEGANDO: QUAL A MENSAGEM COMO NOVO 
DIRETOR DO CCAE PARA A COMUNIDADE 
UNIVERSITÁRIA DO LITORAL NORTE? 
Gostaria de saudar todos que compõem a nossa 
comunidade: professores, técnicos-administrativos, alunos 
e funcionários terceirizados. Estamos iniciando uma nova 
etapa na construção e consolidação de nosso Centro e 
contamos com o apoio de todos para que possamos 
trabalhar sempre buscando o melhor para o CCAE. 
Reafirmamos o nosso compromisso de trabalho, 
participação e transparência. 

 

 
 

 
 

 

 
Diretor do 
CCAE 
litoral 
Norte 
UFPB, 
Alexandre 
scaico. 

 
 
CHEGANDO: O QUE TEM FEITO NESSAS PRIMEIRAS 
SEMANAS DE GESTÃO? 
Esses primeiros 10 dias da gestão tem sido focados na 
resolução das questões relacionadas com o início do 
semestre letivo e com as visitas do MEC aos cursos de 
nosso Centro. 
 
CHEGANDO: COMO OS FUNCIONÁRIOS SERÃO 
TRATADOS NESSA GESTÃO. A REITORIA 
ESTA IMPLANTANDO O PONTO ELETRÔNICO, ONDE 
OS FUNCIONÁRIOS TERÃO QUE TRABALHAR 8 HORAS. 
COMO SERÁ AQUI COM O CCAE? 
A direção de centro, assim como o conselho de centro, já 
manifestou o apoio ao pleito de nossos técnicos-
administrativos no tocante a jornada de 6 horas diárias para 
todos. Não é justo que uma parte da categoria seja 
contemplada com a jornada de 6 horas e a outra parte com a 
jornada de 8 horas. 
 
CHEGANDO: COMO SERÃO DEFINIDAS AS 
PRIORIDADES DE AÇÃO DA NOVA GESTÃO DO CCAE? 
As prioridades serão definidas a partir de reuniões onde 
serão mapeadas as necessidades dos cursos, dos 
departamentos, dos discentes e dos técnicos-
administrativos. Esse processo será apoiado pela Pró-
Reitoria de Planejamento que nos ajudará no processo de 
definição de nosso planejamento estratégico.  
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MEC AVALIA CURSO DE PEDAGOGIA DO LITORAL 

NORTE/UFPB E ATRIBUIU CONCEITO ‘5’. 
 

 
O Curso de pedagogia – Litoral Norte foi avaliado pelo MEC e recebeu conceito ‘5’. Esse é o puro 
reconhecimento do trabalho histórico que foi desenvolvido por professores, estudantes e funcionários. A 

alegria contagia à todos, que manifestam nas atividades educativas. 
 

O anunciou do conceito ‘5’ deixou toda a comunicada universitária, especialmente, do Curso de Pedagogia 
em clima de fervoroso entusiasmo. A avaliação ocorreu durante os dias 17, 18 e 19/março/2011, pelos 
avaliadores do MEC, Dr. Guilherme e Dra. Valeria. Um amplo conjunto de itens foram avaliados, como: 1. 
Toda a documentação do curso – diários, atas, comissões, ... sendo os registros classificadas por pastas; 2. A 
produção dos professores; 3. Os projetos de pesquisa e extensão desenvolvidos; 4. A titulação dos 
professores; 5. As estruturas físicas – salas de aulas, banheiros, ambientes de professores, de secretaria, de 
coordenação, laboratório; 6. Biblioteca; 7. O envolvimento dos discentes e docentes com as atividades 

educativas, tipo Seminário Temático, Exposição dos Expoentes, Viagens técnicas de campo; 6. Reuniões 
técnicas com docentes, discentes, funcionários, e numa maratona visando conhecer o que vem sendo 
vivenciado no Curso de Pedagogia. Uma sala foi montada com amostra do Seminário Temático e Exposição 
dos Expoentes, Portfólios, dentre outros itens. A comissão percorreu todos os ambientes, observou, anotou, 
perguntou numa de coletar informações para a avaliação. 
 

O conceito ‘5’ revela a qualidade do Curso de Pedagogia e confere que trata-se de um curso de excelência. 

Poucos cursos no Brasil conseguem esse conceito, pois trata-se de uma avaliação com bastante rigor. 
 
Trata-de de uma conquista cujos méritos deve ser extensivo a todos os professores, estudantes e 
funcionários. Um amplo ‘mutirão’ foi realizado pelos professores o que garantiu uma ‘apurada’ seleção e 
organização do material apresentado para avaliação.    
 

A alegria contagiou a todos. O ‘Chegando’ recebeu diversas mensagens saudando os membros do Curso de 
Pedagogia, inclusive teve a honra e prestigio de receber direto da reitoria as mensagens do Magnífico Reitor, 
Polari e do Vice Chefe do Gabinete do Reitor, Profº Junior. Veja em detalhes as mensagens e um amplo  
registros fotográficos das ações da comissão do MEC em Mamnguape. 

 
 
 

 
Prezados alunos, professores e servidores técnico-administrativos 
do curso de Pedagogia do campus do Litoral Norte. 

A administração superior da UFPB parabeniza 
todos os que partilharam dessa caminhada 
vitoriosa do curso de Pedagogia.  
O conceito 5 obtido na avaliação do MEC/INEP 
confirma que o curso se encontra no caminho 
certo, pronto para dar novos e vigorosos passos 
rumo ao mestrado em educação.  
 
Rômulo Soares Polari - Reitor UFPB 

 

 
 

 

 
É com imensa alegria que recebo a notícia do conceito 5 para o 
nosso curso de Pedagogia. Digo "nosso" porque, tempos atrás fui  

convidado - e aceitei - para lecionar a disciplina 
de Economia da Educação, ainda quando o curso 
estava se instalando. Tempos difíceis. 
Hoje o curso Pedagogia do Litoral Norte é uma 
realidade viva, dinâmica e criativa. A semente deu 
flores e frutos.  Parabéns aos professores, alunos 
e servidores técnico-administrativos do 
curso de Pedagogia. 

. 

 
 

Luiz de Sousa Junior - Chefe de Gabinete Reitor UFPB 
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MEC AVALIA CURSO DE PEDAGOGIA DO LITORAL 

NORTE/UFPB E ATRIBUIU CONCEITO ‘5’. 
 

Opiniões e saudações a Comunidade Universitária de Pedagogia 
 

“Acreditamos que o nosso conceito será muito positivo. 
Aproveitamos o momento para agradecer o empenho, a 

dedicação e o envolvimento de todos na elaboração de 
todos os materiais, arrumação dos espaços, fornecimento 
de informações, elaboração dos planos, enfim, tudo o que 
foi necessário. 

Sabemos que foi um momento de 
 muito estresse para todos, mas 
tais momentos realmente são. 
Agora iniciaremos uma nova 
etapa de trabalho como 
coordenadoras do curso e 

esperamos poder contar sempre 
com esse empenho e essa  

. 

 
 

colaboração de todos, pois acreditamos que é assim  que 
se faz e vive educação. Precisamos agendar uma reunião 
para a próxima semana com a finalidade de discutir 
melhor essas questões e organizar a primeira semana de 
aula.Missão cumprida”.  
Francisca Teresinha – Coord. do Curso de Pedagogia 

                                  *** 

      

“A chefia de Departamento está 
satisfeita com o resultado da 
Avaliação do Mec para o curso de 
Pedagogia, obtivemos uma nota 
que indica ser um curso de 
Excelência! 
Parabéns! Equipe... Parabéns 
coordenação atual e anterior que 
muito contribuíram para esta nota”. 

Sônia Cândido - Chefe do DED – CCAE - UFRN. 

                        *** 
“Estamos contentes com o conceito 
de excelência „5‟ concedido por todos 
os méritos pelo MEC. Estamos diante 
de uma construção social, de algo 

que foi produzido por muitas mãos, 
com carinho, as vezes com disputas, 
nas sempre buscando o melhor. Fico 
feliz por ter participar desse 
processo. Agora, nova trajetória. 
Precisamos aprofundar as ações  

. 

 

  educativas em todo Vale do Mamanguape e procurar 
manter o Curso de Pedagogia como de excelência.  
Paulo Palhano, Vice-Chefe do DED –CCAE  UFPB. 

" É com imensa satisfação que parabenizo todos que fazem parte do curso    
de Pedagogia de nosso Centro pela fantástica nota 5 em sua avaliação  

pelo MEC. Isso mostra que mesmo com nossas 
deficiências estruturais ainda é possível ter um 
curso de excelência. Isso é fruto do trabalho de 
todos envolvidos através de seu 
comprometimento não apenas com a docência, 
mas também com as ações de extensão e 
pesquisa. Parabéns a todos!!!" 
Alexandre Scaico 
Diretor do CCAE – IV Campus - Litoral Norte – 
UFPB 

. 

 
 

                        *** 

Ficamos felizes pelo resultado do MEC. Sem 
dúvida obtivemos conceito „5‟ porque 
temos uma trajetória de trabalho com 
vigor. Estudantes, Professores e 
Funcionários sempre fizeram o melhor para 
que o ensino fosse de qualidade. Os 
projetos executados,como: os Seminários 
Temáticos, as Exposições dos Expoentes da 
Educação do Vale do Mamanguape, viagens 
à campo. 

. 

 

O conceito é decorrência da dedicação, da bravura em desbravar 
buscando o novo com práticas pedagógicas que apontam para 
mudança social com a formação dos nossos educandos. Meu 
abraço caloroso a todos os meus pares. Valeu. Pedagogia é „5‟ 
Lusival Barcellos 
Profº Dr Dep de Educação e Vice-Diretor do CCAE   

*** 

Parabéns pela conquista do Conceito 5 para Curso de Pedagogia. 
Certamente o processo educativo desenvolvido por vocês está 
promovendo o desenvolvimento cultural e humano da região e 
fundando as bases para uma sociedade mais justa, democrática e 
solidária no nosso estado e no país. 
Parabéns e vamos em frente,  
Prof. Dr. Maurício Sardá 
Curso de Tecnologia e Gestão Pública – CTDR -UFPB 

*** 
É uma grande alegria para todos nós 
ter este reconhecimento do MEC. 
Precisamos mesmo comemorar. 
Abraços, 
 
Penha Caetano 

Professora do DED –CCAE – UFPB. 
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MEC AVALIA CURSO DE PEDAGOGIA DO LITORAL 

NORTE/UFPB E ATRIBUIU CONCEITO ‘5’. 
 

Painel fotográfico com ações da comissão de avaliação no Curso de Pedagogia (1) 
 

 
Comissão do MEC é recebida por dirigentes da UFPB e logo inicia a visita aos diversos  ambientes. 

  
Profª Daniela e Profª Teresinha apresentam o laboratório de Pedagogia. Profº Palhano registra os momentos. 

 
Diretores do CCAE Scaico e Lusival e Profª Terezinha coord.Pedagogia explicitam metodologia de 
utilização do laboratorio de informatica e acompanham a Comissão na visita a Biblioteca. 

Manitu´s 
Bar e Restaurante 

 
  

Refeições, Petiscos, 
Bebidas.  

Tudo no melhor estilo 
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MEC AVALIA CURSO DE PEDAGOGIA DO LITORAL 

NORTE/UFPB E ATRIBUIU CONCEITO ‘5’. 
 

Painel fotográfico com ações da comissão de avaliação no Curso de Pedagogia (2) 
 

Comissão visita ambientes de Professores.Na sala13,Comissão observa ações educativas do GEEPeeeS 

  

  
Ambientes amplos e arejados para funcionar as bases de pesquisa e atendimento aos estudantes. Nas 
paredes as a Comissão do MEC encontrou o registro das atividades desenvolvidas atraves dos 
projetos de extensão, pesquisa e pelas ações de ensino no campo da pedagogia.  

 

Fotos:Chegando 
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MEC AVALIA CURSO DE PEDAGOGIA DO LITORAL 

NORTE/UFPB E ATRIBUIU CONCEITO ‘5’. 
 

Painel fotográfico com ações da comissão de avaliação no Curso de Pedagogia (3) 
 

Uma sala com uma amostra das ações educativas foi apresentada a Comissão do MEC revelando a  
existência de práticas educativas reveladoras de uma cultura universitária de carater pedagógico,  
democrático e popular, unificando os sabres, criando novos espaços no mundo da ciência. Veja: 

 
Banner, camisa, bolsa, fotografia, desenhos, num colorido impar, indicaram a trajetória do Curso de 
Pedagogia revelando os seminários, as exposições, as viagens tecnicas que foram vividos nesses 4 anos 
da existência do Curso de Pedagogia – Litoral Norte – UFPB. 
Fotos:Chegando 
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MEC AVALIA CURSO DE PEDAGOGIA DO LITORAL 

NORTE/UFPB E ATRIBUIU CONCEITO ‘5’. 
 

Painel fotográfico com ações da comissão de avaliação no Curso de Pedagogia (4) 
 

Olhar, tocar, ler, verificar, perguntar, compreender no detalhe o significado para aproximar-se do real. 

 

 
Fotos:Chegando 

A cultura universitária é fundamental ser estimulada. Viva Pedagogia, ”5”. 
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MEC AVALIA CURSO DE PEDAGOGIA DO LITORAL 

NORTE/UFPB E ATRIBUIU CONCEITO ‘5’. 
 

Painel fotográfico com ações da comissão de avaliação no Curso de Pedagogia (5) 

 
Reunião entre a Comissão do MEC com Estudantes do Curso de Pedagogia. A fala dos discentes 
manifesta o cotidiano escolar das turmas do curso. Uma educação reflexiva, viviva.   

 
 

 
Reuniões entre a Comissão do MEC com o conjunto dos Professores: momento singular da visita do MEC. 

Fotos:Chegando. 
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