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FATO HISTÓRICO: GOVERNADOR PARTICIPA DAS 
COMEMORAÇÕES DA CULTURA INDÍGENA NA 
ALDEIA SÃO FRANCISCO – POVO POTIGUARA 

PET INDIGENA NA UFPB 

 
Veja as ações educativas do PET. Pag. 10 e 11 

. 

 
 

. 

 

HOTELARIA E 
SECRETARIADO TERÃO 
TURMAS CONCLUINTES 
EM 2011. Pag. 10 e 11 

Governador Ricardo Coutinho recebe cocar, colares e participa do 
ritual da dança do Toré. Baixinho, disse ao Pajé: “Eu preciso de 
proteção”. Veja em detalhes as comemorações da cultura indígena 
realizada na Aldeia São Francisco – Baia de Traição – PB. Pag. 2, 13,14 
e15 

CONSUNI DELIBEROU 

sobre a situação do horário de 

trabalho dos servidores da UFPB. O 
reitor da UFPB, Rômulo Polari, 
explicou que as modificações foram 
positivas e mostra um avanço da 
instituição que será a primeira do 
país a estabelecer um acordo com 
a aprovação do Ministério. Pag.5 

GOVERNO FEDERAL ABRE 
AS TORNEIRAS para contratação a) 

Programas de extensão, restaurações 
dos Instituto de Educação e hospitais 
universitários; b) contrata de pessoal 
para universidades.  A UFPB contratará 
100professores. Já para o programa de 

Reestruturação da Expansão e Reuni a UFPB 
recebeu o valor de R$ 6.335.882,96 (Fonte 
DOU 3 e 9 /5/2011). Pag. 04 

LISTA DOS 
ESTUDANTES 

UNIVERSITÁRIOS 
CCAE QUE TERÃO 
DIREITO A BOLSA 
ALIMENTAÇÃO E 
MORADIA. Confira a 
listas dos felizardos  
p. 15 

. 

GEPeesS 
realiza oficina de 
Tupy, participa 
comemorações 
indígenas. Veja 
pag. 09 

 
GEPeeeS aceita 
novas inscrições 

 

; 

Memória e 
Resistência 
entrevista 
Elizabeth 
Teixeira, P 9. 

 
 

. 

 
Profª Dra.Lúcia Guerra 

. 

CHEganDo 
Lança  

Campanhas: 
‘Lixo na lixeira’ 

E  
‘Preserve patrimônio 

da UFPB’ 
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Comunidade Indígena 
  

No último dia 19 de abril, a convite da liderança indígena Capitão Potiguara, representante da 
Região Nordeste e Leste, em comissão Nacional de Política Indigenista (CNPI), tive o prazer de 
participar dos festejos alusivos ao Dia do Índio, na aldeia São Francisco na Baía da Traição. Este 
evento reuniu toda população indígena das diferentes aldeias, o governador do Estado da Paraíba 
Ricardo Coutinho e prefeitos da região. 

 O Estado da Paraíba possui uma das maiores comunidades indígena do Brasil, com uma 
população em torno de 13.547 pessoas, o que representa a maior comunidade indígena do 
Nordeste. Esta população está distribuída em 26 aldeias, localizada nos Municípios de Rio Tinto, 
Baía da Traição e Marcação, numa área territorial de 37.757 hectares. 

 Os povos indígenas fazem parte do que foi conceituado de comunidades tradicionais. Segundo 
o Decreto nº 6.040, de fevereiro de 2007 “as comunidades tradicionais são grupos culturalmente 
diferenciados e que se reconhecem como tais. Possuem formas próprias de organização social, 
ocupam e usam territórios tradicionais, além de recursos naturais, como condição para sua 
reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica. Para tanto, se utilizam de 
conhecimentos, inovações e práticas geradas e transmitidas pela tradição”. 

Como todas as comunidades tradicionais no Brasil, os povos indígenas continuam lutando com 
muita dificuldade para manter as suas tradições, condições de trabalho, sobrevivência e o respeito 
que merecem de toda população brasileira. 

Por muito tempo, e, por diferentes governos, que se sucederam no País, praticamente não 
existiram políticas públicas eficientes que promovessem a qualidade de vida desses povos, através 
de uma boa assistência social, educação e saúde.No governo do ex-presidente da República do 
Brasil, Luís Inácio Lula da Silva, alguns avanços ocorreram; entretanto, ainda há muito a avançar 
para que essas comunidades possam viver dignamente. 

O Governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, no seu discurso, durante os festejos, pronunciou: 
“(...) Qualquer governo que queira estar no campo da inclusão tem que reconhecer as diversidades 
existentes e olhar para os ciganos, os índios, os negros e todos os povos que compõem as 
diversidades do povo brasileiro”. 

É importante salientar que somente com a inclusão dessas comunidades tradicionais, 
representando mais de 50% da população brasileira, é que poderemos ter um Brasil mais igualitário 
e justo, atingindo assim o tão almejado e verdadeiro desenvolvimento econômico e social de nosso 

país.                                                                                                             Luiz Renato de Araújo Pontes 
Pró-Reitor/UFPB 

E-mail: luizrenato@reitoria.ufpb.br / professorluizrenato@gmail.com --http://mail.google.com/mail/#inbox/12f8a39acd0ffa85 
. 

      CHEGANDO GERA INFORMAÇÕES, DIALOGO COM IDÉIAS, FAZ HISTÓRIA, INCORPORA-SE COMO CULTURA....           
 
 

 
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 Abril - 2011. 

mailto:luizrenato@reitoria.ufpb.br
mailto:professorluizrenato@gmail.com
http://mail.google.com/mail/#inbox/12f8a39acd0ffa85
mailto:ppalhano1@gmail.com
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É grande a expectativa para a realização do I 
ENCONTRO DE PESQUISAS E PRÁTICAS 
EM EDUCAÇÃO DO CAMPO DA PARAÍBA a 
ser realizado no período de 01 a 03 de junho 
de 2011, na UFPB. 
 
A presidenta do Comitê Científico, Dra. Maria do 
Socorro Xavier Batista – PPGE/UFPB manifesta 
que o evento reunirá estudantes, professores e 
especialmente, pesquisadores da área. 
 
Vejamos os objetivos do evento :  
a)- Fortalecer o intercâmbio entre as 
instituições, os pesquisadores, os movimentos e 
os educadores que desenvolvem trabalhos na 
Educação do Campo; 
 
b)- Promover debates sobre concepções de 
Educação do Campo e suas repercussões no 
âmbito do desenvolvimento da educação e do 
campo brasileiro;  
 
c)- Apresentar e analisar os resultados de 
pesquisas e práticas educativas realizadas, 
junto aos sujeitos do campo no país, e, 
especialmente, na Paraíba; 
 
d)- Contribuir para a produção e a socialização 
de conhecimentos acerca da educação e do 
desenvolvimento do campo.  
 
e) Gerar subsídios para a elaboração e o 
fortalecimento de Políticas Públicas Nacionais 
em Educação do Campo. 

 

. 

 
 

 
O evento é promovido pelo Observatório da 
Educação do Campo CAPES/INEP/SECAD - UFPB, 
em parceria com as instituições e movimentos que se 
dedicam ao trabalho com a Educação do Campo na 
Paraíba. 
 

TEMAS DOS GT´s 
1 - Educação Escolar do Campo 
2 - 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 

  

 

X  y  OOO   pppp  W   2   43   6    P 
 

CHEganDo.Esse espaço é para divulgação do seu empreendimento. CHEganDo. 
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JUNTO    E    MISTURADO 
. 

 
ESTUDANTES DE PEDAGOGIA definiram os seus 
representantes no colegiado do curso. Para 
representar junto ao Departamento de Educação 
foram definidos como titular:  Eduardo Luiz 
Guimarães Leandro (Turma: P6 - E-mail: 
 eduardoleandrort@gmail.com ) e suplente: 
Hammony Ângela de Macedo (Turma: P2 - E-
mail:hammony_angela@hotmail.com . 
 
A COORDENAÇÃO DA SECITEAC comunica que 
a I Semana de Ciência Tecnologia Esporte Arte e 
Cultura – SECITEAC que as inscrições para os 
torneios que serão realizados na semana 
encontram-se aberto até o dia 14 de outubro de 
2010, no Departamento de Educação Física. 
Maiores informações com o professor Ytalo Mota, 
via e-mail ytalomota@yahoo.com.br 
A semana ocorrerá no período de 18 a 22/10/11. 
 
GOVERNO ABRE AS TORNEIRAS para 
contratação a) Programas de extensão, 
restaurações dos Instituto de Educação e hospitais 
universitários; b) contrata de pessoal para 
universidades: UF ABC (107 professores), USP 
(122 prof.), UFPA (116 prof.), UFRJ (103prof.), 
UFPB (100professores). Foram 53 universidades 
beneficiadas para contratar pessoal - Fonte: DOU 
06/05/2011 e DOU 09/05/2010. Outras liberações 

significatvas foram para „Descentrallizaçao de crédito e 
apoio’ no valor de R$ 9.444.029,98. A UFPB recebeu para 
ações de Reestruturação da Expansão e Reuni no valor 
de R$ 6.335.882,96 (Fonte DOU 3/5/2011). O gabinete 

do Reitor informou que parte dessas vagas serão 
para concursos já realizados. De olho aberto 
pessoal.. 
 
MATEMÁTICA realizou com sucesso a atividade 
que promove em todos os semestres. Presença de 
professores e estudantes, além de excelentes 
temas foram os ingredientes do evento. 
 
CIENCIA DA COMPUTAÇÃO na mira do MEC. O 
curso será avaliado no início de maio/2011. 

 

ALIMENTOS E BEBIDAS teve aprovado o 
pedido de professor substituto para o laboratório 
de Alimentos e Bebidas. 
 
„SE AS PLANTINHAS FALASSEM‟ certamente 
já teriam feito um ato de protesto. Um conjunto de 
plantas nativas e exóticas foram depositas na 
Unidade Mamanguape. Elas vão completar o 1º 
aniversário que sem que fosse plantadas nos 
seus devidos espaços. Inicialmente, foram 
colocadas em frente as sala de aula, depois 
amontoadas no Espaço de Convivência e há mais 
de dois meses estão reunidas no estacionamento 
próximo ao portal da unidade 
 
CONCLUINTES em 2011 dos Cursos de 
HOTELARIA serão 15 alunos. Já em  
SECRETARIADO a previsão é para 8 alunos.  
Duas possibilidades para formaturas: no FENIX 
ou no auditório de Mamanguape. 
 
CCAE está encaminhando proposição visando à 
supressão do período letivo 2012.2 para 
equilibrar o calendário. 
 
SUGESTÃO: Colocar de placas sinalizando os 
ambientes, por exemplo: Biblioteca, Refeitório, 
Bloco de sala de aula, Centro de convivência, 
Banheiros, Coordenações de Cursos, 
Departamentos de Curso, Administração CCAE... 
Mãos à obra pessoal... Isto vale para as unidades 
de Rio Tinto como para Mamanguape - UFPB. 

 
ÚLTIMA: o Fórum Internacional dos Estudantes 
de Pedagogia FIPED não será em Teresina-PI. A 
coordenação faz sondagem junto ao CCAE–DED. 
CAMPANHAS lançadas pelo CHEGANDO: „lixo 
na lixeira‟ e „proteja o patrimônio do CCAE – 
UFPB‟ ganha adesão da comunidade. 
CARTEIRA de identificação de professor 
expedida pela UFPB é adquirida no setor 
administrativo na Reitoria. Com essa identificação 
é possível o portador ter 50% de descontos em 
cinemas, teatro, circo, campo de futebol, etc.  

mailto:eduardoleandrort@gmail.com
mailto:E-mail%3Ahammony_angela@hotmail.com
mailto:E-mail%3Ahammony_angela@hotmail.com
mailto:ytalomota@yahoo.com.br
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Consuni:define jornada de trabalho para servidores UFPB 
 

 
A reunião do Consuni deliberou sobre horário de trabalho para servidores da 
UFPB. A reunião do Consuni, ocorreu no prédio da Reitoria, estendendo-se por 
quatro horas, onde 31 Conselheiros tomaram várias decisões que direciona os 
rumos da UFPB. Estiveram também presentes representantes dos servidores e 
estudantes. De acordo com o que foi aprovado  na reunião,  o Sistema de Controle 
de Freqüência dos Servidores Técnico-Administrativos da UFPB juntamente com 
as modificações entrarão em vigor dentro de 15 dias. 

As modificações da Resolução nº 
33/2010  com base no artigo 3º, do 
Decreto nº 1590/95 garante a jornada 
de trabalho de seis horas diárias, sem 
redução de remuneração para os 
servidores técnico-administrativos do 
quadro permanente da UFPB com 
lotação nas seguintes unidades e 
subunidades administrativas: 
Biblioteca Central e Setoriais nos 
centros de ensino dos Campi da 
UFPB; Protocolo Geral e Serviços de 
 
Protocolo da Pró-Reitoria de  

. 

 
 

de Administração e da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas; Restaurantes 
Universitários; Setores de Atendimento contínuo ao público vinculados à Pró-
Reitoria de Gestão de Pessoas; Coordenação de Escolaridade, Gerência da 
Central de Aulas do Campus I e Laboratório de Inclusão Digital.Vinculados  à Pró-
Reitoria de Graduação. 
 
Ainda fazem parte das modificações os seguintes setores: o de Análise e 
Desenvolvimento de Sistema e Suporte a Redes do Núcleo de Tecnologia da 
Informação (NTI); Hospital Universitário Lauro Wanderley; Centro de Assistência 
Social, Médica e Odontológica aos estudantes dos Campi da UFPB e a Farmácia 
Escola do Campus I; Coordenações dos cursos de Graduação que funcionem 
regular e concomitantemente nos turnos diurno e noturno; os departamentos 
acadêmicos; Secretaria das Direções de Centros de Ensino, que possuam um ou 
mais cursos de graduação;  Os laboratórios de Informática dos centros de ensino e 
as Clínicas ou laboratórios de atendimento acadêmico e comunitário que dêem 
suporte aos cursos. A reunião aprovou que os casos que não se enquadrem na 
Resolução serão  analisados isoladamente por cada Centro. 
    
O reitor da UFPB, Rômulo Polari, explicou que as modificações foram 
positivas e mostra um avanço da instituição que será a primeira do país a 
estabelecer um acordo com a aprovação do Ministério 
Público.Fonte: http://www.agencia.ufpb.br/vernoticias.php?pk_noticia=12630 

     
 

. 

Manitu´s 
Bar e 

Restaurante 

 

 
 

 
Refeições, Petiscos, 

Bebidas.  
Tudo no melhor estilo 

 
 

 

 
 

Salema, 
Mamanguape-PB. 

88745499 
 

Atendimento 
personalizado. 

Amplo 
estacionamento. 

 

http://www.agencia.ufpb.br/vernoticias.php?pk_noticia=12630
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ABET REALIZA ENCONTRO 

NACIONAL NA UFPB. 
 

O XII Encontro Nacional da ABET (Associação 
Brasileira de Estudos do Trabalho) tem inscrições 
abertas com trabalho até 15 de maio. 

O XII Encontro da ABET será realizado de 21 a 23 
de setembro de 2011, na cidade de João Pessoa-
PB, na Universidade Federal da Paraíba (UFPB). 
O evento tem caráter nacional, contando com 
convidados estrangeiros. Seu público-alvo é 
constituído de pesquisadores, professores, outros 
profissionais, alunos de pós-graduação e de 
graduação de várias áreas do conhecimento, 
privilegiando a discussão interdisciplinar. 

O tema central do evento é “Cenários da crise e 
a organização do trabalho: permanências, 
mudanças e perspectivas”. O objetivo central do 
XII ABET é aprofundar a discussão sobre a crise 
econômica desencadeada em 2008 e seus 
desdobramentos sobre a organização do trabalho 
tanto no panorama internacional quanto nacional. 

O encontro está organizado em quatro segmentos, 
a saber: a) sessões de abertura e fechamento, 
com mesas redondas, com convidados 
estrangeiros e nacionais; b) oito mesas redondas, 
integradas por pesquisadores especialmente 
convidados; c) 32 sessões temáticas, distribuídas 
em 8 grupos temáticos, que constituem espaço 
privilegiado para discussão das diferentes 
pesquisas realizadas ou em andamento na área 
do trabalho; d) sessão de pôsteres. As mesas 
redondas, as sessões temáticas e a sessão de 
pôsteres estão estruturadas a partir dos 8 eixos 
temáticos da ABET.   P A R T I C I P E ! 

LEIA, REFLITA E ENVIE PARA SUAS 
LISTAS DE E-MAIL CHEganDO 

 
 

11º CONLAB e  XIV  Curso 
Internacional - Fábrica  de  
Idéias em Salvador           , 

Considerando a realização do 11º Congresso Luso-
Afro-Brasileiro de Ciências Sociais (XI CONLAB) 
durante o período compreendido entre 7-11 de 
agosto de 2011, em Salvador, Bahia/Brasil, o 
Curso Internacional Fábrica de Idéias será 
realizado excepcionalmente nesta XIV edição, no 
decurso de uma semana, entre os dias 1º a 5 de 
agosto. Em sintonia com o CONLAB, o curso terá 
como tema: Identidades e Desigualdades em 
Portugal e nos países de colonização 
portuguesa: perspectivas comparativas. 

No Campus IV percebe-se uma movimentação de 
Professores e estudantes que tiveram trabalhos 
aprovados para serem apresentados no CONLAB.  

A colonização portuguesa, embora motivada pela 
exploração e pelo lucro, tem sido vista e tem visto a si 
mesma como uma experiência específica, diferente e 
singular, quase sempre considerada melhor e mais 
amena, principalmente quando são enfocadas as 
questões relativas às relações e hierarquias raciais. É 
necessário refletir sobre essas interpretações e 
representações comparativas e reavaliar o estado da 
arte. Para isso, é fundamental tomar em consideração 
que, hoje, operamos em contextos crescentemente 
caracterizados pela interseção entre globalização e 
transito das idéias, nos quais ícones globais e sentidos 
locais entram em diálogo mais acirrado, provocando 
tensões e permitindo emergir novos discursos contra 
hegemônico sobre a experiência colonial. 

O Curso, em caráter intensivo, consistirá de 8 horas de 
aulas diárias durante cinco dias. Cada sessão tratará de 
um tema numa perspectiva interdisciplinar, composta 
pelas abordagens histórica, sociológica, antropológica, 
lingüística, filosófica e literária. Os interessados em 
participar deverão preencher o formulário on line 
disponível no site http://www.fabricadeideias.ufba.br, no 
período compreendido entre 01 de março a 20 de abril 
de 2011.  

http://www.fabricadeideias.ufba.br/
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Diploma in French Law 
 
A Assessoria para Assuntos Internacionais da 
UFPB está divulgando que está sendo 
oferecido a comunidade universitária novo 
curso pela Université 
Pierre Mendès France de Grenoble II – 
Diploma in French Law. Todas as aulas são 
ministradas em Língua Inglesa. Mais 
informações podem ser adquiridas via 
www.facdroit-
grenoble.org/international/international_ddf_eng
lish.php 

Ou via e-mail: oxana.marie@upmf-grenoble.fr.  
 

É SAUDAVEL ESTUDAR OUTRO IDIOMA ALÉM DA 
SUA LINGUA MATERNA. APROVEITE A 
OPORTUNIDADE. 

 
 

 

CHEGANDO LANÇA  
A PARTIR DESSA EDIÇÃO 

AS CAMPANHAS:  
 

LIXO NA LIXEIRA 
E  

CONSERVE O PATRIMONIO DA UFPB. 

 
AGUARDAMOS SUA SUGESTÃO DE LOGOMARCA QUE 

CARACTERIZE AS DUAS CAMPANHAS.  
PARTICIPE. APRESENTE SEU TALENTO. 

 
 

 

Mestrado em Mossoró 
  

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação 
em Educação (PosEduc), da Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte (UERN), torna 
público Edital para o processo de seleção e 
inscrição de candidatos para o Mestrado em 
Educação, sendo ofertadas 15 vagas, distribuídas 
entre duas linhas de pesquisa, a saber: Formação 
Humana e Desenvolvimento Profissional Docente; 
e  Políticas e Gestão da Educação. E-mail: 
propeg@uern.br 

 
Trata-se de uma pós-graduação acadêmica com 
área de concentração pioneira no país, "os 
processos formativos em contextos locais", 
permitindo a discussão, por exemplo, em torno 
dos espaços educativos formais e não-formais 
(abrigando o "não-escolar") e incidindo sobre as 
questões educativas no âmbito das comunidades.  

 

IV Ciclo de Estudos em 
Políticas Educacionais 

 
O Grupo de Pesquisa Políticas e Gestão da 

Educação, juntamente com a Pró-Reitoria de 

Extensão da UFRN, o CCSA e o DEPED estão 
organizando o IV Ciclo de Estudos em Políticas 
Educacionais. 

 
O evento será realizado no período de 10 a 12 de 
maio de 2011, no auditório da UFRN. Sua 
finalidade é proporcionar aos participantes a 

discussão crítica às principais diretrizes que 

orientam as atuais políticas educacionais 
brasileiras, bem como suas repercussões nos 
sistemas educacionais.  

Podem se inscrever alunos, profissionais da 

educação e da comunidade não-UFRN. As 
inscrições são gratuitas. Contatos via 
 e-mail:cicloestudospoedu@yahoo.com.br 

 

http://www.facdroit-grenoble.org/international/international_ddf_english.php
http://www.facdroit-grenoble.org/international/international_ddf_english.php
http://www.facdroit-grenoble.org/international/international_ddf_english.php
mailto:oxana.marie@upmf-grenoble.fr
mailto:cicloestudospoedu@yahoo.com.br
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MEMÓRIA,REPRESSÃO E RESISTÊNCIA NA PARAÍBA 
 

Um convite fundamental a todos os que gostam da história do povo nordestino. Trata-se do 9º 
Compartilhamento de Memórias que coloca em pauta a camponesa Elizabeth Teixeira. Periodicamente o 
projeto realiza sessões: em 03 de Maio de 2011, 3a. feira, às 14 horas, será no auditório do Centro de 
Ciências Jurídicas na UFPB, tendo como ícone das Ligas Camponesas, Elizabeth Teixeira. 

 

Para a Professora Lúcia Guerra, coordenadora do Projeto, o  9º  
Compartilhando Memórias: “As que não serão esquecidas'' terá 
como foco as histórias vivenciadas pela heroína Elizabeth Teixeira 
e contará com a participação do Prof Alder Júlio Calado como 
mediador do debate. 
 
A Professora Lúcia Guerra, fará palestra de abertura do evento. 
Este debate é uma realização do Projeto Acervo e Memória: 
Repressão e Resistência na Paraíba, que em sua trajetória 
resgata por meio de depoimentos e palestras a memória daqueles 
que contribuíram na luta contra a ditadura militar. Para aqueles 
que queiram manter contato com o projeto podem enviar 
comunicação na PRAC/NCDH ou pelo e-
mail acervodopspb@yahoo.com.br ou ou 3216-7468 
. 

. 

 
Professora Lúcia Guerra – UFPB, atualmente 
é Pró-Reitora de Extensão da UFPB e 
pesquisadora dos Movimentos Sociais.  

 
 

 

. 

 
Elizabeth Teixeira, 

camponesa esposa de João 

Pedro Teixeira, líder das 

Ligas Camponesas. 

 
Manifestação das ligas 

Logo depois do extermínio das Ligas Camponesas Elizabeth Teixeira refugiou-se 
em diversos municípios do nordeste, mas o cineasta Eduardo Coutinho, a 
descobriu no município de São Rafael, onde adora outro nome. O cineasta 
organizou o filme Cabra Marcado para Morrer, onde integrantes sobreviventes 
das Ligas Camponesas relatam a história de luta e de busca pelos direitos. 
Sabe-se que as Ligas Camponesas foram associações de trabalhadores rurais 
criadas inicialmente no estado de Pernambuco,posteriormente na Paraíba, no 
estado do Rio.de Janeiro, Goiás e em outras regiões do Brasil, que exerceram 
intensa atividade no período que se estendeu de 1955 até a queda de João 
Goulart em 1964.(O que foram as Ligas Camponesas? – Site direitos 
humanos.gov.br).Em entrevista ao site do MST - http://www.mst.org.br/node/867, 
Elizabeth Teixeira manifesta seu compromisso e descreve com nitidez o 
processo vivido pelo grande movimento social denominado de Ligas 
Camponesas. Já no http://www.youtube.com/watch?v=C1dzvSi0fd8 os 
presentes tem a possibilidade de ver o vídeo, onde Elizabth Teixeira, mulher de 
João Pedro, descreve o movimento e conclama a todos a lutarem pela reforma 
agrária. Não faltam informações disponibilizadas sobre as Ligas Camponesas. O 
site  http://www.anovademocracia.com.br/no-10/1134-memorias-da-luta-
camponesa-elizabeth-teixeira traz a informações da trajetória das Ligas 
Camponesas. Boas leituras.                                                 

           
                                                                                            Paulo Palhano 

EU COLOCO O LIXO NA LIXEIRA. E VOCÊ ? 
 
; 
 
 

 

mailto:acervodopspb@yahoo.com.br
http://www.mst.org.br/node/867
http://www.youtube.com/watch?v=C1dzvSi0fd8
http://www.anovademocracia.com.br/no-10/1134-memorias-da-luta-camponesa-elizabeth-teixeira
http://www.anovademocracia.com.br/no-10/1134-memorias-da-luta-camponesa-elizabeth-teixeira
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GEPeeeS realiza ações educativas no Vale do Mamanguape 
 
 
 
 

       

GEPeeeS  promove 
oficina da língua 

Tupy 
 
No dia 30 de maio/2011 ocorrerá a 
1ª Oficina Tupi - CCAE - 
Mamanguape, promovido pelo 
Grupo de Estudos e Pesquisas em 
Educação, Etnia e Economia 
Solidária, especificamente, a linha 
Práticas Educativas & Etnias.  
 
A oficina tem como objetivo 
“Conhecer a língua dos primeiros 
habitantes do nordeste brasileiro, 
patrimônio cultural dos povos 
indígenas, especificamente, dos 
Potiguara do Litoral Norte da 
Paraíba”. A idéia é envolver  os 
participantes em situações de 
aprendizagem que possibilite a 
vivência da Língua Tupi. Música, 
jogos, peças de teatro serão 
utilizados como procedimento 
metodológico. 

 
EVENTOS 

CIENTIFICOS 
O GEPeeeS já começou a 
evidenciar os frutos de orientações 
a seus membros. Prova dessa 
orientação são os trabalhos que 
serão apresentados em vários 
eventos, dentre os quais: a) Conlab 
em Salvador, na Bahia; b) I 
ENCONTRO DE PESQUISAS E 
PRÁTICAS EM EDUCAÇÃO DO 
CAMPO DA PARAÍBA, de 01 a 03 
de junho de 2011, na UFPB; c) 
Alas, em Recife.  

                
2º ENCONTRÃO DO 

GEPeeeS SERÁ DIA 12 
DE MAIO 

 
Os membros do GEPeeeS – Grupo de 
Estudos e Pesquisas em Educação, 
Ethia e Economia Solidária realizará 
dia 12 deste o 2º Encontrão. 
 
A particularidade dessa atividade 
reside em reunir os Professores e 
membros das duas linhas de Estudos 
´Praticas Educativas e Etnia e 
Educação e Economia Solidária. 
 
O local do evento será na Unidade de 
Mamanguape, tendo início das 8 h 30 
minutos até às 10 h 30 mim.  
 
Na pauta: a) apresentação dos 
projetos de pesquisa e de extensão 
que estão em andamento; b) dialogo 
sobre a construção do Mestrado em 
Educação e Diversidade; c) definição 
de novas ações.  

 
Lançamento de livro do  

Profº Mateus 
 
 Um novo lançamento do livro „Vinde a 
mim os pequeninos‟ será realizado pelo 
seu autor Profº. Dr. José Mateus 
(DED/CCEA/UFPB). Desta vez, o 
evento ocorrerá em Vitória - Espírito 
Santo, por ocasião do VI Congresso 
Brasileiro de História da Educação, de 
16 a 19 de maio de 2011, na UFES. 
Detalhes:  http://cbhe6.com.br/site/. 

 

 
 

2ª 
Confraternização 

do GEPeeeS. 
 
 

A segunda 
confraternização do 
GEPeeeS ocorreu em  
Baia da Traição – PB, 
dia 19 de abril. No 
cardápio frutos do 
mar.  
 
Durante o evento, 
vários membros 
manifestaram o 
desejo de estarem 
participando dos 
dias de estudos que 
ocorrem a cada 15 
dias, num total de 02 
(duas) vezes ao mês. 
 
NOVAS INCRIÇÕES 
 
O GEPeeeS aceita 
novas inscrições 
para membros 
participantes das 
atividades 
educativas: dias de 
estudos, pesquisas, 
(...) compareça.  

   
 

http://cbhe6.com.br/site/
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       PET NO CCAE UFPB É INDIGENA                   
Paulo Palhano 

. 

 
Reunião de Planejamento do PET 

.Danieide 

 
Indígena com pura alegria  

.Jaciana 

 
Indígena com ternura  

.Raissa 

 
      Apresentando a culinária indigena 

. 

 
Profº Lusival, o tutor do PET. 

 
O Programa de Educação Tutorial (PET) foi 
criado para apoiar atividades acadêmicas 
que integram ensino, pesquisa e extensão.  
 
Formado por grupos tutoriais de 
aprendizagem, o PET propicia aos alunos 
participantes, sob a orientação de um tutor, 
a realização de atividades extra-curriculares 
que complementem a formação acadêmica 
dos estudante e atendam às necessidades 
do próprio curso de graduação.  
 
O estudante e o professor tutor recebem 
apoio financeiro de acordo com a Política 
Nacional de Iniciação Científica.  
 
O Programa Especial de Treinamento – 
PET, criado em 1979, esteve, durante 20 
anos, sob o acompanhamento e avaliação 
da Capes.  A partir do ano 2000, o Programa 
passou a ser vinculado à Secretaria de 
Educação Superior – SESu/MEC. 
O Programa Especial de Treinamento é 
destinado a grupos de alunos, que 
demonstrem potencial, interesse e 
habilidades destacadas em cursos de 
graduação das IES. O apoio é concedido ao 
curso por um período indeterminado, e ao 
bolsista até a conclusão da sua graduação. 

. 

 
Divulgação 2ª Semana Cultural  

.Erenildo 

 
Cacique faz palestra no evento PET  

. 

 
Estudantes dialogam na indígenas 

.Elizabete, Gilvania, Raissa, Jaquiele 
e jaciane 

 
Estudantes indígenas com raça. 

. 

 
Universitários do PET no CCAE. 
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Cont.                       PET NO CCAE UFPB É INDIGENA                  Paulo Palhano 
Eva

 
Universitária do PET que faz a 
diferença com a identidade indígena 

.Iranilza 

 
Cocar e alegria na vida 
indígena 

.Elizabete 

 
Cocar e tecnologia 
na 
ação educativa  

.Gilvania 

 
Indígena do PET que defende a 
natureza na Aldeia Forte 

. Jaquiele 

 
Indígena com pinturas para festa. 

 
No Campus Litoral Norte, o PET tem como 
tutor o Profº Lusival Barcellos, quem orienta 12 
estudantes indígenas. Os estudantes são de 
diversos dos Cursos: de Pedagogia, Ciência 
da Computação. Nesse mês de abril, os 
integrantes do PET desenvolveram intensa 
programação: exposição de alimentos, 
artesanato, palestras e dança do Toré.  
 
A turma de indígena do PET movimentou com 
várias ações educativas as unidades da UFPB 
de Rio Tinto e Mamanguape, conseguindo 
lançar informações sobre a cultura indígena no 
meio universitário. Resgate e expansão da 
cultura marcam essa retomada. 
 
A cada mês, Prof Lusival e alunos do PET 
avaliam as ações e fazem planejamentos de 
ações educativas para atuação nas aldeias e 
nas unidades de Mamanguape e Rio Tinto – 
PB. 
Esse registro é pequeno, mas é feito com 
orgulho sobre um POVO POTIGUARA há 
centenas de anos, buscando no cotidiano 
fazer sua história. 

. 

 
Vestimenta  

. 

 
Colares 

 

.Curumim 

 
Curumim olha para o futuro. 

.aissa 

 
Estudante Indigena por prazer. 

. 

 
Cesto feito de cipó 

.Cacique Comadre 

 
Indígena animou a dança do toré. 

. 

Artesanato - Filtro do Vento 

. 
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CULTURA INDIGENA É CELEBRADA com presença do Governador,              
do GEPeeeS e muitos grupos populares.                                                            Paulo Palhano 

F1 

Pátio preparado para festa (F 1) 

 
Numa manhã chuvosa, dia 19 de abril de 2011, aconteceu um 
novo fato histórico para o Povo Potiguara: em memorável festa na 
Aldeia São Francisco, os indígenas recebem o Governador da 
Paraíba Ricardo Coutinho, Professores da UFPB, membros do 
GEPeeeS, Prefeitos, Vereadores, lideranças populares, alunos da 
UFPB de ecologia, pedagogia, ciência e escolas da rede publica de 
ensino, além de muitos parentes. 
 
A Aldeia São Francisco, situada no município de Baia da Traição –
PB, tem o pátio central da aldeia preparado para festividades (Foto 
1). A ornamentação, cuidadosamente preparada: conjunto de 
arcos e tapete, feitos de palha de dendê transada, formava um o 
caminho da estrada até o centro do pátio e a tenda. 
 
Desde cedo, na grande tenda, indígenas fumavam o cachimbo da 
paz, tocavam tambores, flautas, maracás e cantavam músicas de 
sua tradição que indicam a mobilização para a grande festa 
histórica (Foto2). Uma das músicas vivenciadas foi o canto da 
jurema. 
Nas laterais do ambiente, barracas com artesanatos, comidas 
típicas e para lançamento de livro. Na medida em que os minutos 
se passavam, surgiam estudantes, populares, mas sobretudo 
indígenas trajados com vestimentas típicas e pintados. As pinturas 
em seus corpos eram de vários formatos com tintas feitas do 
jenipapo e urucum.  O ambiente era tomado por gente, cores, 
música e de pura alegria. A chuva internitente era vista como 
pelos indígenas como um grande presente dos deuses para aquele 
acontecimento histórico. 
  
Eis que ao final da manhã, uma ‘correia´ do pátio em direção a 
estrada que dá acesso a aldeia São Francisco. Era a comitiva 
governamental que chegava ao ambiente. Os indígenas liderados 
pelo Cacique Alcides introduziram o Governador Ricardo Coutinho, 
no caminho dos arcos, onde foi conduzido ao centro da aldeia São 
Francisco (Fotos 3 e 4).  
 
Com microfone a mão, o Cacique Alcides saudou o Gov. Ricardo 
Coutinho, apresentou as lideranças indígenas do Povo Potiguara, 
realçando que o Povo Potiguara estava alegre por receber a 
primeira vez que um Chefe do Governo da Paraíba se encontra na 
terra indígena em missão de paz. Após a saudação, os indígenas 
entregam presentes ao Governador: um Cocar ornamentado com 
penas brancas e pretas, além de colares e maracá. (Fotos 5,6 e 7) 

F5. 

 
Governador fala aos indigenas 

F2. 

 
Indios e sua musicalidade 

F6. 

 
Cacique Alcides exige presença 

F3. 

 
Governador entra na aldeia 

F7. 

 
Lideranças indigenas falam 

F4. 

 
Curumins vivem o Toré 

F8. 

 
Pajé purifica o ambiente 

. 
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CULTURA INDIGENA É CELEBRADA com a presença do 
Governador, do GEPeeeS e muitos grupos populares. 

F9. 

Governador pede proteção 

 
 
No centro do terreiro, cercado por todos os lados por índios e 
visitantes, lideranças indígenas expressaram seus sentimentos e 
apelos do Governador. O prefeito local também expressou a 
necessidade do Governo Estadual apoiar as ações indígenas.  

 

Nesse espaço, Caciques apresentaram longa e urgente pauta de 
reivindicações, vejamos: a) para restauração da capela secular; b) 
recuperação do rio que banha a aldeia; c) ônibus para transportar 
universitários; d) que sempre ao dia 19 de abril o governador 
estivesse comemorando com os povos indígenas. “Que esse dia 
seja como um cadeado fechado”, disse o Cacique Alcides, numa 
alusão da aliança necessária para melhorar a qualidade de vida 
dos aldeiados e dos não aldeados que na Paraíba somam mais de 
15 mil indivíduos. A cada fala de um cacique, os presentes 
aplaudiam num sinal de afirmar as reivindicações, mas também a 
cultura indígena e suas tradições. (Fotos 8,9 e 10) 
 
O Governador discursou prometendo apoiar as causas indígenas, 
inclusive nas ações junto a FUNAI. Manifestou que os indígenas 
precisam indicara sua representação no conselho estadual que 
tem acento as representações da sociedade civil. Sempre se 
reportando a sua trajetória vinculada a CUT, o Governador elogiou 
a organização indígena e fez pose para foto ladeado por índias e 
índios, curumins e anciões. (Foto 5) 
 
Em seguida, os indígenas conduziram o governador até uma tenda 
maior, onde o Pajé reacendeu o cachimbo da paz. Nesse instantes 
os indígenas realizam um ritual espiritual de purificação do 
ambiente e do Governador visando urgi-lo. Nesse momento 
celebrativo, onde os indígenas concentram suas atenções nas 
orientações do Pajé. As suplicas por energias que tragam paz, 
alimento, amor. (Fotos 8)   
 
A cada ato, um ritual, novas e intensas emoções. O momento 
encantador foi quando o Cacique e Pajé convidam o Governador e 
demais indígenas a ficarem agachados e em seguida beijarem a 
mãe terra. Quando levantam todos tomaram uma bebida especial 
feita da fruta ‘jenipapo’. Baixinho o Governador disse por várias 
vezes ‘eu preciso de proteção, eu preciso de proteção, eu preciso 
de proteção’, numa clara demonstração que aceitava proteção dos 
deuses indígena. Os indígenas diante do apelo voltaram a fumar o 
cachimbo ao seu redor do Governador. (Foto  9,10,11, 12,13, 14, 
15,16, 17 e 18) 

F14. 

 
Jovens embalados pelo Toré 

F10. 

 
Governador participa dos rituais 

F15. 

Curumins vivem o Toré 

F11 

 
Governador beija a mãe terra 

F16. 

 
Lideranças indigenas falam 

F12. 

 
Governador entra na aldeia 

F17. 

 
Toré: música,dança,espírito 

F13. 

 
Governador observa passosdoToré 

F18. 

 
Pintura: expressão indígena  
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INDIGENAS CELEBRAM SUA CULTURA com presença do 
Governador, do GEPeeeS e muitos grupos populares. 

F19. 

 
Governador pede proteção  

 
No centro da tenda, um grupo tocava instrumento (foto 2), levando 
os indígenas a dançarem o Toré, entoando diversos cantos inclusive o 
da jurema. Ao lado do circulo com tocadores, Pajé, Cacique e 
Governador, dançavam os pequenos curumins. Já num outro circulo 
os indígenas jovens, adultos e parentes. Não restou outra alternativa 
ao Governador, se não acompanhar todo o ritual: de cocar na cabeça, 
de colares entrançados ao peito, de maracá na mão, com muito 
cuidado, compenetrado, entrou no ritmo da dança indígena. A dança 
era pura alegria e satisfação pela presença da autoridade 
governamental, de parentes e de outras pessoas que celebravam a 
cultura indígena. A cabana ficou pequena, pois os índios da aldeia São 
Francisco e parentes - índios de outras aldeias – participam do ritual 
fazendo a terra tremer pelas suas pisadas ao chão.(Foto 19,20,21,22) 
   
Sempre liderando, o Cacique Alcides convida a todos ao centro do 
terreiro para um novo ritual, onde o Governador Ricardo Coutinho, 
plantar um árvore Pau Brasil. Para os indígenas esse ato significa o 
firmamento de um pacto entre o Governo Estadual da Paraíba com 
Povos Indígenas. 
Em meio aos rituais, estudante das redes publica e particular, 
universitários e populações adjacentes e de outros municípios se 
misturavam ao agito indígena gozando das sombras das mangueiras e 
coqueiros. Pose para fotos com índios, compras de artesanatos, 
pintura, leituras... (Fotos 20,21,22,23,24,25). 
 
Cabe registrar a presença dos membros do GEPeeeS pelos Prof. Paulo 
Roberto Palhano Silva, Prof. Lusival Antonio Barcellos, Prof. Antonio 
Alberto Pereira, Profª Maria da Penha Figueiredo Caetano Gill e Prof. 
José Mateus do Nascimento participaram de todos os rituais. (F26) 
Participaram também membros do GEPeeeS: Lúcio Cavalcante de 
Athayde, Luziana Cristina F. de Souza, Maria José da Silva Rodrigues, 
Ednaldo de Oliveira, Maria Emília da Silva, Lusinete Pereira Marques 
da Silva, Luciane Ribeiro da Silva, Maria do Socorro de A. S. e Silva, 
Rosineide Marta Maurício de Sousa,  Carlos Augusto da Silva Júnior, 
Maria Alda T. da Silva, dentre outro. Percebeu-se a participação de 
professores do curso de antropologia, alunos dos cursos de 
Pedagogia e Ciência da Computação. (Foto 26) 
Pode-se dizer, que esse foi um momento histórico, onde o Povo 
Potiguara dialogou com poder publico. Com sabedoria o povo 
indígena conduziu todos os rituais, sempre com musicalidade, com 
danças, com apelos propositivos, com simbologia. Seus corpos 
preenchiam todos os espaços do ambiente mágico e sagrado.  

F23. 

 
Indios lança livro 

F20. 

 
Alunos compram artesanato 

F24. 

 
Indios escreveramsuahistória 

F21. 

 
Governador beija a mãe terra 

F25. 

 
Universitárias pesquisando  

F22. 

 
A aldeia vive intensamente 
todos rituais. 

F26. 

 
GEPeeeS presente no ato  
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 UFPB                     PRÓ-REITORIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO AO ESTUDANTE  
                                    COORD. DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ESTUDANTIL 

   LISTA  DO CADASTRAMENTO/LITORAL NORTE  MAMANGUAPE – 2010.2 
 

 

ALIMENTAÇÃO 

Nº NOME MATRÍCULA CURSO 

1.  ALEXSANDRO BATISTA ALVES 81023194 C. CONTABEIS 

2.  ALICIA MARIA DIAS SILVA 81013114 HOTELARIA 

3.  ALINE SANTOS DE MELO 81013126 C. CONTABEIS 

4.  ALINY GLEICY DOS SANTOS SILVA 81013152 C. CONTABEIS 

5.  AMANDA MARIA DE O. DOS SANTOS 81023112 SECRETARIADO 

6.  ANA MARIA GOMES DA SILVA 81013218 PEDAGOGIA 

7.  ANDERSON DUARTE DA SILVA 81013168 SECRETARIADO 

8.  ANDREIA GONÇALVES DE LIRA 81023044 C. CONTABEIS 

9.  ANDREWS JORDAN SOUZA DOS SANTOS 80923017 C. CONTABEIS 

10.  ANDRIELYCE GUIMARÃES DA SILVA 81023110 SECRETARIADO 

11.  ANTONIO JOSÉ DA SILVA 81023056 C. CONTABEIS 

12.  ARIANE FERREIRA DA SILVA 80913215 PEDAGOGIA 

13.  BRUNA RAQUEL CARLOS DE MORAIS 81013097 HOTELARIA 

14.  CIBELE RODRIGUES DA SILVA 81023077 SECRETARIADO 

15.  CLEANNE CASSIANO DA SILVA 80923032 C. CONTABEIS 

16.  DAIANA MARIANO DA SILVA 81013232 PEDAGOGIA 

17.  DAYANA CAROLINE SILVA SANTOS 80913194 PEDAGOGIA 

18.  DAYANNE FLORENTINO DA SILVA DIAS 80923080 HOTELARIA 

19.  DEVIDSON BENS DA SILVA SOUSA 81013210 SECRETARIADO 

20.  ELAINE PEREIRA DA SILVA 81023089 SECRETARIADO 

21.  ELIDIANE PAULINO DA SILVA 81013211 SECRETARIADO 

22.  ELISANGELA FELIZARDO DOS SANTOS 80913200 PEDAGOGIA 

23.  ELIZETE COUTINHO 81023071 SECRETARIADO 

24.  ERICA MARINHO DOS SANTOS 81023103 SECRETARIADO 

25.  FABIANA RODRIGUES DE BULHOES LISBOA 80823143 SECRETARIADO 

26.  FERNANDA DOS SANTOS DE CARVALHO 81023068 C. CONTABEIS 

27.  HAMONNY ANGELA DE MACEDO 81013251 PEDAGOGIA 

28.  HOSANA SOUZA DE FARIAS 81013248 PEDAGOGIA 

29.  HITIANY MARIA DE SOUSA SILVA 80923195 C. CONTABEIS 

30.  IDALIANNE DA SILVA CANDIDO 81013202 SECRETARIADO 

31.  ISAC FAUSTINO GOMES  80913223 HOTELARIA 

32.  JESSICA DA SILVA FERREIRA 81023082 SECRETARIADO 

33.  JOSE LUIZ DA SILVA 80813118 PEDAGOGIA 

34.  JOSIANE DE MELO FERREIRA 81023127 SECRETARIADO 

35.  JUCELEIA CAVALCANTE DA SILVA 81023076 SECRETARIADO 

36.  JURACY DAYSE DELFINO SOARES 81023086 SECRETARIADO 

37.  LAIANNY CORDEIRO SILVA DE SOUZA 81023119 C. CONTABEIS 

38.  LEILIANE FERREIRA PESSOA 81013192 SECRETARIADO 

39.  LUCINERE CASIANDO DA SILVA 81013176 SECRETARIADO 

40.  MARCILENE SOUZA DOS SANTOS 81013203 SECRETARIADO 

41.  MARIA DA GUIA BATISTA DA SILVA 81013227 PEDAGOGIA 

42.  MARIA DA PENHA R. DEODATO 81023095 SECRETARIADO 

43.  MARIA GORETE DOS SANTOS 81013194 SECRETARIADO 

44.  MERIAN APARECIDA P. DA SILVA 80913181 PEDAGOGIA 

45.  MILENA DA SILVA ANGELO 81023098 SECRETARIADO 

46.  ROSANGELA SILVA DO NASCIMENTO 81023118 SECRETARIADO 

47.  ROSEMERY LIMA DA SILVA 81013215 SECRETARIADO 

48.  ROSINEIDE PEREIRA DOS SANTOS 80913217 PEDAGOGIA 

49.  SUELY VITORINO DA SILVA 81023113 SECRETARIADO 

50.  OTACIANA SILVA DE FRANCA 81023093 SECRETARIADO 

51.  TACIEL FERNANDES DA SILVA 81023012 HOTELARIA 

52.  TATIANA DA SILVA 81013237 PEDAGOGIA 

53.  TELMA PESSOA DE FARIAS 80913151 SECRETARIADO 

MORADIA 

Nº NOME MATRÍCULA CURSO 

   1. PATRICIA DE MELO PASSOS 81013104 HOTELARIA 
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 UFPB                     PRÓ-REITORIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO AO ESTUDANTE  
                                    COORD. DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ESTUDANTIL 

   LISTA  DO CADASTRAMENTO/LITORAL NORTE  RIO TINTO – 2010.2 
 

ALIMENTAÇÃO 

Nº NOME MATRÍCULA CURSO 

   1.   ADRIANO BATISTA CANDIDO 81022056 ECOLOGIA 

   2. ADRIANO CAVALCANTI DA FONSECA 81021020 COMPUTAÇÃO 

   3. ALDILENE VICENTE FERREIRA 80922012 ECOLOGIA 

   4. ALEX MARTINS BEZERRA 81011249 COMPUTAÇÃO 

   5. ALINE PRISCILA ARAUJO DE MORAIS 80711112 S. DE INFORMAÇÃO 

   6. ALLYNE SANTOS DE OLIVEIRA 81022054 ECOLOGIA 

   7. ANTONIO BRAZ SILVA FINIZOLA 81021016 COMPUTAÇÃO 

   8. BERNADETE CLEBIA C. MESSIAS 81021163 S. DE INFORMAÇÃO 

   9. BRUNO CARDOSO DANTAS 81021153 S. DE INFORMAÇÃO 

 10. CAMILA B. DOS SANTOS SILVA 81022024 ECOLOGIA 

 11. CARLOS HUMBERTO SANTOS GOMES 81013029 ANTROPOLOGIA 

 12. CHRISTIAN EDUARDO CAMPOS DA SILVA 81021089 COMPUTAÇÃO 

 13. DANIEL DA SILVA FIRINO 81011136 MATEMATICA 

14. DEBORA JANINI DA ROCHA NASCIMENTO 81011158 MATEMATICA 

15. DENIZE DA SILVA GOMES 81022048 ECOLOGIA 

16. DEVID EDSON SILVA DE OLIVEIRA 81021045 COMPUTAÇÃO 

17. DIEGO ANTONIO DA SILVA GOES 81021109 MATEMATICA 

18. DIGELVANIA DA SILVA CLEMENTINO 80921042 COMPUTAÇÃO 

19. EDNALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA 81021067 MATEMATICA 

20. ELISABETE DO NASCIMENTO BARBOSA 81022008 ECOLOGIA 

21. ELIZAMA INOCENCIO DE QUEIROZ 81022050 ECOLOGIA 

22. ERIVALDO DE SOUZA BARBOSA 81021010 COMPUTAÇÃO 

23. ERICO MAXIMO DE LIMA 80913020 ANTROPOLOGIA 

24. ERIKA APARECIDA AALVES BEZERRA 80913269 ANTROPOLOGIA 

 25. FABRICIO DE LIMA BEZERRA SILVA 80921011 COMPUTAÇÃO 

 26. FABRICIO DO NASCIMENTO SILVA 81021082 COMPUTAÇÃO 

 27. FERNANDO LUIZ DINIZ PACOTE 81021049 COMPUTAÇÃO 

 28. GARDENIA GOMES BRAGA 80811138 S. DE INFORMAÇÃO 

29. GESSE VIANA DA SILVA 81021043 COMPUTAÇÃO 

30. HELLENY LILIAN N. DE OLIVEIRA 80811139 S. DE INFORMAÇÃO 

31. IVANIA DIAS NASCIMENTO 81011126 MATEMATICA 

32. JANE-EYRE BEZERRA REGIS 81021038 COMPUTAÇÃO 

33. JEFERSON JOSE DA SILVA 81011220 COMPUTAÇÃO 

34. JEFFERSON DE PAIVA CORDEIRO 80922034 ECOLOGIA 

35. JESICA NASCIMENTO DA SILVA 81021028 COMPUTAÇÃO 

36. JESSICA DE FATIMA P. DE OLIVEIRA 81011145 MATEMATICA 

37. JOAO LENO DO NASCIMENTO 81011156 MATEMATICA 

38. JOAO LUIZ GALVAO DE CARVALHO   

39. JOHN HERBER PEREIRA REITZEL 81011240 S. DE INFORMAÇÃO 

40. JOSEILSON CIRIACO DA SILVA 81021088 COMPUTAÇÃO 

41. JOSELIA RODRIGUES DE MOURA 81021035 COMPUTAÇÃO 

42. JOSE DE ARIMATEA P. FILHO 81011226 DESIGN 

43. JOSE DIOGO FRANCISCO DA SILVA 81021091 COMPUTAÇÃO 

44. JOSIELMA GOMES PESSOA 81022028 ECOLOGIA 

45. KAMILA KAROLINA DA COSTA 81021047 COMPUTAÇÃO 

46. LIDIANE NASCIMENTO DA SILVA 81022021 ECOLOGIA 

47. LUIZ FERNANDO DE PAIVA 80911008 COMPUTAÇÃO 

48. LUTERO VIRIATO DO CARMO 81012021 ECOLOGIA 

49. MAELSO BRUNO P. N. PEREIRA 81011041 COMPUTAÇÃO 

50. MARIA HANYELLY F. DE OLIVEIRA 81011064 COMPUTAÇÃO 

51. MARIANNA DE QUEIROZ ARAÚJO 81013017 ANTROPOLOGIA 

52. MARIO ALVES AIRES JUNIOR 81021036 COMPUTAÇÃO 

53. MARCELA ALVES DE LIMA 81013027 ANTROPOLOGIA 

54. MARTHA MICHELE A. S. SOUZA 81011125 MATEMATICA 

55. MAYARA MIKAELLY SOARES DA COSTA 81022040 ECOLOGIA 

56. MEIGCELLE DOS SANTOS SOUZA 80811134 S. DE INFORMAÇÃO 

57. MIKAELA VILLANY FERREIRA LIMA 81011105 DESIGN 

58. MURILO SILVA FERNANDES 81022020 ECOLOGIA 



              CHEganDo,Edição nº 9  abril/2011  

                          FIQUE NA LIBERDADE             Informativo Alternativo  

                                                                         

17 

. 
CONTINUAÇÃO DA LISTA ALIMENTAÇÃO RIO TINTO 

Nº NOME MATRÍCULA CURSO 

59. NILBERLANDIA FERREIRA DA SILVA 81022027 ECOLOGIA 

60. NYELLI BEGNNA DUARTE DA SILVA 81022010 ECOLOGIA 

61. NIL ALISSON ALVES PEREIRA 81021171 S. DE INFORMAÇÃO 

62. OTACIO FABIO DA SILVA 81022029 ECOLOGIA 

63. PATRICIA SILVA DOS SANTOS 80711217 S. DE INFORMAÇÃO 

64. RAFAEL DE LIMA CUNHA 80911160 S. DE INFORMAÇÃO 

65. RISOMAR PEREIRA DA SILVA 81021059 MATEMATICA 

66. RODRIGO BARBOSA DE ARAUJO 81011098 DESIGN 

67. SAULO CLEMENTE COSTA 81011135 MATEMATICA 

68. SPARTACUS SOUSA DA SILVA 81011045 COMPUTAÇÃO 

69. TAISE CAROLINE O. VERISSIMO 81021092 COMPUTAÇÃO 

70. VANDERLEIA DE OLIVEIRA 81022013 ECOLOGIA 

71. VANGESSICA DE LIMA 81022030 ECOLOGIA 

72. VERONICA MARIA DA CONCEIÇÃO 81022019 ECOLOGIA 

73. VICTOR HUGO CASSIA DEMETRIO 81011192 S. DE INFORMAÇÃO 

74. WALTERLIN DE SOUSA MELO 81021159 S. DE INFORMAÇÃO 

75. WILLAME DE A. F. DE PAULA 81021014 COMPUTAÇÃO 

76. WILLIANE R. DE ALMEIDA SILVA 81021030 COMPUTAÇÃO 

MORADIA 
Nº NOME MATRÍCULA CURSO 

1. ERICLÉVERSON A. R. DE FIGUEREDO 81021041 COMPUTAÇÃO 

2. FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA 80921046 COMPUTAÇÃO 

3. GEFERSON RIBEIRO DIAS 81021039 COMPUTAÇÃO 

4. JESSICA DE FATIMA P. DE OLIVEIRA 81011145 MATEMATICA 

5. JONATHAS ANDERSON DE MOURA FIRMO 81011058 COMPUTAÇÃO 

6. KALLIDYANY NUNES BARRETO 81022033 ECOLOGIA 

7. NIL ALISSON ALVES PEREIRA 81021171 S. DE INFORMAÇÃO 

8. WANDERSON CARLOS DE S. FERNANDES 81021087 COMPUTAÇÃO 
 

 

Cidades 
Sexta, 15 de Abril de 2011 - 21h04 

Comunidade no Brejo recebe 
terreno do Incra 

   

Um dia inesquecível 
para as 22 famílias 
remanescentes de 

quilombo da 
Comunidade Senhor 

do Bonfim, situada 
no distrito de 

Cepilho, no 
município de Areia, 
brejo paraibano, a 

122 km de João Pessoa. 
(Assessoria do Incra/PB) 

 

 

Assim, será lembrado o dia 14 de abril de 
2010, data em que o Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária (Incra) foi 
imitido na posse da área com 
aproximadamente 122 hectares. 
Esta foi a primeira comunidade 
remanescente de quilombo do estado da 
Paraíba a ter sua área destinada ao Incra 
pela Justiça e a primeira a receber o 
Decreto Presidencial de Desapropriação 
por Interesse Social, assinado pelo 
Presidente Lula em 2009, que prevê a 
indenização e posterior retirada de 
particulares que não pertencem à 
comunidade. A festa, anunciada por 
rojões, foi animada pelo grupo de ciranda 
da comunidade quilombola Caiana dos 
Crioulos, do município de Alagoa 
Grande. Após a assinatura do ato de 
imissão de posse, foi servido um almoço 
com alimentos colhidos na comunidade. 
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FALANDO e CHEganDO 
 

.  
 

 
Professora Maria 
Selma – 
Mamanguape 

O 
CHEGANDO 
é, 
certamement
e, um veículo 
de 
comunicação 
muito 
importante 
por 
possibilitar o 
acesso 

à informações de extrema 
relevância, tanto para alunos e 
professores como para outras 
pessoas interessadas em manter-
se informadas a cerca do que 
acontece no interior da 
Universidade Federal da 
Paraíba.Por ser também um 
espaço aberto aos leitores para 
denunciar, sugerir e 
principalmente divulgar os 
acontecimentos que lhes convém 
socializar com outras 
pessoas.Particularmente posso 
externar meu sentimento de 
felicidade em ver o meu 
trabalho(A relação entre 
Educação Popular e RJA:situação 
da Escola Municipal de 
Renascença-Sapé\ 
PB)divulgado,juntamente com os 
de outros colegas, concluintes do 
PROEJA, em uma das edições do 
CHEGANDO, como uma das 
manchetes principais. 
 

. 

  CUIDE DO PATRIMONIO DA UFPB 
 

 

O newsletter 
chegando 
tem sido 
um trabalho 
muito bom, 
com muitas 
notícias 
interessantes. 
A proposta é 
Muito boa, 
mas 

 
Prof. Ms Helcio 
Pacheco - UFRN 

considero que poderia deixar 
o informativo mais leve. Não 
deixar o texto muito carregado 
e tentar manter uma fonte 
padrão. Um abraço e sucesso. 

. 

“Muito bacana 

o Chegando  
n° 8! Grande 
satisfação 
também em 
ver o Sidnei 
ser citado na 
sua conquista 
com o 
mestrado. 
Como seu 

, 

 
Anderson 
Alves 
Curso de 
Ecologia – 
CCAE – UFPB 

orientador do 
PROEJA fiquei 
muito feliz pela 
recordação. 
abraços!” 

 
ENVIE SUA 
OPINIÃO 

 

Ficou muito bom. 
Que o Senhor 
Jesus, ressuscite 
novas energias, 
novas sabedorias  

; 

 
para que o 
próposito de Deus 
em sua vida seja 
alcançado 
plenamente. 

Anete, 
Secretaria 
Nacional de 
economia 
solidária Brasília 

 

 

Chegando 
é um 
jornal 
muito 
importante 
para 
nosso 
meio 
acadêmic
o, pois, 

 
Pro-Reitora Lucia 

Guerra - UFPB 
recebemos muitas 
informações e noticias sobre 
os eventos que estão 
ocorrendo em nosso Campus, 
porque muitas vezes não 
sabemos o que ocorre em 
Mamanguape e vice-versa, 
embora, sejamos um único 
Campus e o Chegando nos 
dá essas e outras 
informações. Como sugestão 
de melhoria, deveria melhorar 
o layout para ficar mais 
agradável aos leitores com 
uma aparência mais atual e 
moderna. 

  

NOTA AOS LEITORES: 
A democracia e a liberdade de 
expressão caminham juntas. 
São eixos fundamentais de um 
processo participativo, 
especialmente na formação de 
opinião. CHEGANDO procura 
cultivar esses e outros 
princípios. Nesse sentido, 
inauguramos esse espaço para 
que leitor expresse sua opinião. 
Registramos que recebemos 
muitas opiniões e estaremos 
publicando nas próximas 
edições.                    A Direção 
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Abertas inscrições para bolsas 
do curso de inverno 

de alemão na Alemanha 
 
O Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico - DAAD abriu 
inscrições para a seleção de bolsistas para Curso de 
Inverno de Língua e Cultura Alemãs 
(Hochschulwinterkurs) na Alemanha. Os interessados 
podem candidatar-se até 14 de junho de 2011. Para 
concorrer a uma das bolsas é necessário ser 
brasileiro, estar matriculado em um curso de 
graduação (sexto período concluído até o fim de 
2011) ou de mestrado, ter média igual ou superior a 8 
e nível intermediário de conhecimento do idioma 
alemão (certificado do teste OnDaF). 
 
O Governo do Brasil oferta atualmente 75 mil bolsas 
para estudantes de doutorado e pós-doutor no 
exterior. Esse volume de bolsas foi concedido em 
sua maioria na Era LULA numa clara alusão que 
educação foi prioridade em seu governo.  
 
O presente edital com as informações detalhadas 
sobre os requisitos, o funcionamento do programa e 
dados de contato para esclarecimento de dúvidas 
estão na página on-line do DAAD 
(http://rio.daad.de/shared/graduacao.htm#winterkurs). 
Os cursos deverão ser realizados em Colônia, 
Düsseldorf, Essen, Freiburg e Leipzig. O valor total 
da bolsa é 2.625 euros, com o qual o estudante 
financiará despesas do curso, do alojamento, da 
passagem aérea e de alimentação. O DAAD custeia 
o seguro-saúde. 
Maiores informações podem ser conseguidas via: Asessoria 

de Marketing e Comunicação Marcio Weichert - Rua Teodoro 
Sampaio, 1020, sala 1107- 05406-050 – São Paulo – SP – Brasil 
Telefax: +55 11 3083 3345. 
 

 
Preserve o patrimônio do CCAE – UFPB 
 

 

Na sala de aula 

 
 
No banheiro 

 
No corredor 

 
Na praça 

 
No pátio. 

 
Na lanchonete 

 
Na biblioteca 

 
No ônibus  

 

 

MONITORIA  TEM 
ATIVIDADE NO CCAE 

 
 
Dia 18 de maio, às 14 h, na Unidade 
de Rio Tinto – CCAE, haverá reunião 
com o Prof. Maurício Moura, 
coordenador de Monitoria, 
integrante da Pró-Reitoria de 
Graduação. 
A atividade visa esclarecer as 
modificações do Edital de Monitoria 
referentes aos Períodos 2011.2 e 
2012.1 . 
 
 
 
 

 
 

 


