
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Com o objetivo de fortalecer a articulação entre Ensino, Pesquisa e Extensão, no contexto dos cursos de graduação, lançamos 
o convite a todos os professores, estudantes e interessados a participarem das apresentações dos trabalhos acadêmicos dos 
cursos de graduação do CCAE | UFPB – Campus IV, período acadêmico 2021.2.  
 
Ao lançarmos esse convite, reconhecemos a necessidade de unir esforços para a construção de espaços coletivos e 
comprometidos com uma maior interação e integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão. Parte-se do princípio que esta 
importante etapa da formação dos estudantes evoca uma ampla aliança entre os profissionais envolvidos, das mais diversas 
áreas, na formação dos estudantes, ao tempo que incumbe de responsabilidade não apenas os professores orientadores de 
TCC e os próprios estudantes-autores dos trabalhos, mas pressupõe um envolvimento de toda a comunidade acadêmica e 
sociedade.   
 
De forma especial, aproveitamos para reconhecer e enaltecer os esforços dos professores orientadores de TCC e de todos os 
profissionais envolvidos, que lecionaram para/e com estes estudantes ou fazem pesquisas, e dos próprios estudantes enquanto 
autores de seus processos investigativos-formativos. 
 
As datas, os horários, os temas dos trabalhos e os links para assistir às defesas podem ser conferidos nas páginas dos cursos 
de graduação do CCAE | UFPB – Campus IV listados abaixo: 
 

 Licenciatura em Ciências da Computação  

 Licenciatura em Letras – Português 

 Licenciatura em Matemática 

 Licenciatura em Pedagogia 

 Licenciatura em Letras - Espanhol  

 Licenciatura em Letras - Inglês  

 Bacharelado em Administração 

 Bacharelado em Antropologia 

 Bacharelado em Ciências Contábeis 

 Bacharelado em Design  

 Bacharelado em Ecologia 

 Bacharelado em Secretariado Executivo Bilíngue 

 Bacharelado em Sistemas de Informação 
 
 
Que este convite também fortaleça a reflexão sobre a importância desta etapa de final de curso na vida acadêmica, pessoal e 

profissional dos estudantes.  

 
* Pensando o ensino, a pesquisa e a extensão, em seus sentidos amplos, a identidade visual deste documento tem como inspiração a ideia da relação indissociável 
entre esses campos, e por isso da opção pelo espiral. 
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https://www.ufpb.br/lcc
http://www.ccae.ufpb.br/letras/
http://www.ccae.ufpb.br/licmat
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http://www.ccae.ufpb.br/secretariado
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