
 

 

 

 

 

Aconteceu 

 
07, 14 e 21/03/2016 - A profª Drª Christina Ramalho ministrou os últimos módulos do curso de extensão 
“A epopeia brasileira: das origens ao final do século XVIII”, no miniauditório do Campus Prof. Alberto 
Carvalho-Itabaiana, das 17 às 19h. O curso abordou o percurso da epopeia na Literatura Brasileira, da 
implantação da tradição épica no século XVI à Épica Árcade-Neoclássica, e análise das epopeias A gesta 
de Mem de Sá (1563), de José de Anchieta; Prosopopeia (1601), de Bento Teixeira; O Uraguai (1769), de 
Basílio da Gama; Vila Rica (1773), de Cláudio Manuel da Costa; Caramuru (1781), de Frei Santa Rita Du-
rão; e Muhuraida (1785), de Henrique João Wilkens. O conteúdo está reunido no livro História da epo-
peia brasileira, volume 2 (Aracaju: ArtNer, 2015), de Anazildo Vasconcelos da Silva e Christina Ramalho. 
(O livro foi vendido pelo valor de R$ 20,00 aos estudantes matriculados no curso). O público-alvo do 
curso foram estudantes do curso de Letras. 
 
 10/03/2016 – Promovido pela prof.ª Michele de Freitas Farias de Vasconcelos, do Departamento de Educa-
ção de Itabaiana, o espetáculo teatral “O Segredo do Poço Redondo” buscou suscitar, nos estudantes de 
Pedagogia do nosso campus, debates sobre cultura e educação e sobre convivência com o semiárido. A 
peça conta a saga de Chico de Poço Redondo e Glorinha de Maranduba na busca desesperada por encon-
trar um segredo quase revelado por Padre Cícero num sonho tido por Chico, que dizia que iria mudar as 
suas vidas no alto sertão sergipano. No decorrer da história, os dois vão compreendendo melhor sua reali-
dade, construindo outro olhar sobre sua região, o semiárido, agora com a perspectiva da convivência, en-
tendem que há possibilidade de adaptarem-se as questões climáticas, de construir inovadas formas de 
superação dos seus desafios.  
 

13,14,15, e 22/03/2016 – Aconteceu, no auditório do campus, a segunda fase da pré-matrícula institucional 
dos estudantes que ingressarão em 2016.2, no campus Prof. Alberto Carvalho. Nesse momento, inscreve-
ram-se tanto os excedentes que passaram à condição de classificados, quanto os suplentes, que aguardam 
lista para preenchimento de supostas vagas. Desejamos boas-vindas aos novos alunos! 

 
20/03/2016 – Aconteceu a 2ª CORRIDA UFS-ITA, uma iniciativa 

de aproximação com 
a comunidade da 
região de atuação do 
campus Prof. Alber-
to Carvalho da UFS. 
A largada foi dada 
às 7 horas da ma-
nhã, na praça Chiara 

Lubich e o término do percurso se deu no mesmo local. Essa 
corrida de rua, além de incentivar a prática de exercícios físicos, 
fundamental para a saúde da população, buscou estreitar laços 
de amizade entre os alunos e aumentar a visibilidade da pre-
sença da universidade na região serrana. A corrida foi um even-
to festivo, aberto a todos, com circuito de 5 km de distância 
pelas novas ruas de Itabaiana. 348 competidores se inscreveram 
e 169 dos inscritos compareceram. Na categoria masculina, os 
vencedores foram: Alisson Barbosa dos Santos, José Messias 
Silva de Santana e José do Nascimento, os quais completaram o 
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Momento da largada 

1ª colocada, Kelly Mônica, recebendo premiação 

2º colocado, Alisson Barbosa, durante o percurso 

http://www.wbuzz.com.br/blog/segredos-para-iniciar-o-dialogo-com-os-consumidores-online


circuito em 16 minutos e 39 segundos, 17 minutos e 23 segundos e 17 minutos e 40 segundos respectiva-
mente.  Entre as mulheres competidoras as vencedoras foram: Kelly Mônica Santos da Silva, Márcia Goret-
ti Alcântara, Reinalva de Oliveira Lucas, com os tempos de conclusão de 21 minutos e 27 segundos, 22 
minutos e 41 segundos e 22 minutos e 46 segundos, respectivamente. Você pode conferir mais fotos do 
evento, na página do facebook da MasterDrones:   
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.459712017567084.1073741855.360685217469765&type=3 
 
 

29 a 31/03/2016 - O CONGRESSO DE EDUCAÇÃO, CURRÍCU-

LO E GESTÃO ESCOLAR, realizado pelo Departamento de Edu-
cação (DEDI) do Campus Universitário Prof. Alberto Carvalho, em 
parceria como os grupos de pesquisas cadastrados no CNPq (GE-
ADAS, GEPPIP, GEPIADDE, NEPIMP e ECult) que desenvolvem 
projetos de pesquisas e ações de extensão em parceria com a Secre-
taria Municipal de Educação de Itabaiana. O principal objetivo 
deste evento foi fomentar a reflexão acerca do currículo e da gestão 
escolar com os licenciandos/licenciandas do curso de Pedagogia e 

profissionais da Educação Básica do município de Itabaiana, região do agreste e semiárido sergipano. A 
escolha do tema desse evento relacionou-se diretamente à necessidade que têm atualmente os cursos de 
licenciatura de rever e atualizar seus currículos a partir da Resolução nº 
2, de 1º de julho de 2015 que define as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a formação inicial de professores em nível superior (cursos de 
licenciatura,  cursos  de  formação  pedagógica  para graduados e cur-
sos de segunda licenciatura). O evento também oportunizou a discus-
são de questões relacionadas à formação continuada de professo-
res. Desta forma, com um público bastante significativo, o CONGRES-
SO DE EDUCAÇÃO, CURRÍCULO E GESTÃO ESCOLAR suscitou o 
debate e a reflexão de diferentes visões e perspectivas sobre currículo e 
gestão escolar por meio de minicursos, oficinas, palestras e conferências 
durante o evento. 
 
 
29/03/2016 – Aconteceram eleição dos representantes discentes do Diretório Central dos Estudantes (DCE). 
 

07/04/2016 – Dando continuidade a ações do LIFE (Laboratório Interdisciplinar de Formação de 
Educadores), iniciadas em 2015, aconteceu, no auditório e miniauditório do Campus Prof. Alberto 
Carvalho, o I Seminário LIFE: Educação, Tecnologia, Inclusão e Humanização: senhas para uma 

formação docente autêntica, cuja meta é a pesquisa sobre métodos e material didático que explorem as 
TDIC como ferramentas para a melhoria das práticas de ensino nas licenciaturas, nos mestrados 
profissionais em rede e na comunidade escolar de Sergipe. Nesta oportunidade, houve, além da Oficina de 
educação inclusiva, com o tema “Tecnologias Assistivas”, sob a responsabilidade da Profª . Dra. Rita de 
Cassia, a palestra “TDIC e letramento digital no ensino superior”, com o conferencista Prof. Dr. Luís Paulo 
Mercado (UFAL), mediada pela Profª. Drª. Maria Neide Sobral.  
 

 

Acontece 

 
Abril/ 2016 - O professor Márcio Andrei Guimarães, do DBCI, realizará o curso Introdução à Sistemática 
Filogenética, para graduandos de Ciências Biológicas do campus Prof. Alberto Carvalho. Esse curso visa 
disseminar informações sobre a sistemática com ênfase na Sistemática Filogenética incluindo limites e 
possibilidades de sua implementação na educação básica,.  
 
12 a 15/04/ 2016 - Neste ano de 2016, o Departamento de Letras de Itabaiana completa dez anos de existên-
cia. Desde o ano de 2006, forma professores e demais profissionais da linguagem para toda a macrorregião 
do agreste sergipano, bem como a do sertão. Com a dedicação dos docentes às aulas de graduação e de 
pós-graduação e por meio do desenvolvimento de projetos de pesquisa, ensino e extensão, além de outras 
ações, os estudos da linguagem (língua e literatura) avançaram em Itabaiana. A implantação do Mestrado 
Profissional em Letras no campus, a partir da sua primeira turma em 2013, também colabora com esse 

Conferência de Abertura 

Público do evento  

Conferência de abertura 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.459712017567084.1073741855.360685217469765&type=3


avanço, permitindo a nossos egressos a oportunidade de formação continuada. Assim, o Departamento de 
Letras de Itabaiana (DLI), com apoio do Mestrado Profissional em Letras (PROFLETRAS), do campus de 
Itabaiana, e do Programa de Pós-graduação de Letras (PPGL), do campus de São Cristóvão, abre a quarta 
edição do ENILL (En- contro Interdisciplinar de 
Língua e Literatura), com a perspectiva de 
congregar as pesquisas na graduação, pós-
graduação e na formação continuada de professo-
res. O IV ENILL aconte- cerá de 12 a 15 de abril de 
2016, no campus Profes- sor Alberto Carvalho, em 
Itabaiana, Sergipe. Trata- se de um evento de 50 
horas/atividade. O obje- tivo principal do IV 
ENILL é proporcionar um espaço para a divul-
gação de trabalhos que versam sobre língua(s), 
linguística e literatura(s) em todos os seus desdo-
bramentos, valorizando tanto a pesquisa científica 
quanto proposições de práticas de ensino que visam à melhoria da qualidade da Educação Básica. Preten-
de, ainda, abrir espaço para o diálogo entre diferentes abordagens téoricas e disciplinas, além de refletir 
sobre questões sociais e culturais atuais que influenciam diretamente a docência e o aprendizado da área, e 
que colaboram para o exercício pleno da cidadania. O evento contará com conferências, mesas-redondas, 
minicursos, comunicações orais  e pôsteres e apresentações culturais. Não deixe de participar! Mais infor-
mações sobre o evento, acesse:  
https://www.sigaa.ufs.br/sigaa/link/public/extensao/viewCursoEvento?id=18397081 

 
16, 23 e 30/03 e 06 e 13/2016 - II Seminário O Corpo Fala: Educação e Corporalidade – coordenado  pela 
professora Michele de Freitas Farias de Vasconcelos, trata-se de um estudo e vivência (estabelecidas nas 
relações consigo, com os outros e com o mundo) de dinâmicas e práticas corporais que estimulem a ex-
pressão e as sensações corporais de modo que os participantes percebam o corpo em movimento como 
aspecto integrador do processo de aprendizagem. Os minicursos terão a finalidade de inserir nas metodo-
logias aplicadas a sala de aula técnicas de consciência corporal, impostação vocal, presença cênica e plura-
lidade de raciocínio de jogo de classe. Professores(as) também são artistas da arte de ensinar. E como toda 
labuta o treinamento e a técnica devem ser utilizadas como apoio para as práticas aplicadas a sala de aula. 
Um(a) professor(a) preparado(a) é um(a) professor(a) consciente e presente. O corpo interligado comple-
tamente em sua consciência aplicando técnicas teatrais a metodologia de ensino. A programação do evento 
inclui os minicursos: “O corpo como forma de ser e estar no mundo”;  “Corpo em movimento: sensação, 
emoção, pensamento e ação”; “Corpo consciente para docência”; ”A arte de ensinar com arte” e o momen-
to de partilha de experiências -   Compartilhar ideias e experiências: Apresentações das(os) cursistas. Mais 
informações do evento você pode conferir em: 
https://www.sigaa.ufs.br/sigaa/link/public/extensao/viewCursoEvento?id=18243761 

 

Projetos 2016 
 

Veja a seguir importantes pesquisas e projetos, já cadastrados no SIGAA, a serem executados em 2016 
pelos departamentos do nosso campus: 
 

DEPARTAMENTO DE BIOCIÊNCIAS (DBCI) –  
 
 Pesquisa qualitativa auxiliada por softwares (módulos I, II, III e IV – os dois primeiros módulos do curso acontece-

ram no ano de 2015. Os módulos III e IV, previstos para acontecem no ano de 2016, abordam, assim como todo o curso, o 
uso de softwares em pesquisa qualitativa (CAQDAS) com ênfase no NVivo. O público-alvo são aqueles interessados em 
Pesquisa Qualitativa auxiliada por softwares. A ação é coordenada pelo Professor Márcio Andrei Guimarães. 
 

  Uso de anabolizantes por adolescentes em idade escolar: conhecer para prevenir – A temática do projeto é a hipóte-
se de que ações educativas previnem ou até mesmo impedem a utilização dos anabolizantes por jovens e adolescentes, e 
por isso o projeto propõe a integração entre as informações teóricas oriundas do ambiente científico, representado por pro-
fessores e alunos de graduação e pós-graduação do Departamento de Biologia e Fisiologia da UFS e as informações práticas 
obtidas, por meio de questionários, nas Escolas de Ensino Médio da cidade de Itabaiana-SE (especificamente os Colégios 
Estaduais Eduardo Silveira, César Leite e Nestor Carvalho), representadas pelas informações prestadas pelos alunos. Os 
resultados obtidos na pesquisa serão divulgados aos alunos e professores sob a forma de palestras, exposições e também 
publicados em veículos de comunicação midiática e revistas especializadas no tema. A coordenação do projeto é feita pelo 
professor José Ronaldo dos Santos. 

 

  Convite IV ENILL 
 

https://www.sigaa.ufs.br/sigaa/link/public/extensao/viewCursoEvento?id=18397081
https://www.sigaa.ufs.br/sigaa/link/public/extensao/viewCursoEvento?id=18243761


 Tem alienígenas na cidade   (NOVO!)–  Em abril/2016 serão iniciadas as atividades do projeto de extensão desen-

volvido por discentes do curso de Ciências Biológicas e Coordenado pelo professor Juliano Ricarte Fabiano . O projeto con-
sistirá na criação de um material didático voltado para crianças e adolescentes e para a capacitação de professores do ensino 
fundamental e médio de escolas públicas e particulares. Segundo o professor, as ações devem compreender, inicialmente, 
as escolas do município de Itabaiana. A expansão para outras localidades dependem dos resultados e da consolidação de 
parcerias para a execução das ações. Segundo o referido professor: “A ideia é ensinar nas escolas métodos simples de mane-
jo que evitariam a necessidade de eliminação dessas espécies do nosso convívio. Poucas pessoas têm ideia do quanto um 
gato pode ser destrutivos quando criado solto, por exemplo. Ele pode matar até 1.000 
animais por ano, dentre aves, repteis e pequenos mamíferos. Se criado dentro de casa, 
os impactos causados por ele não existirão. Para a maioria das espécies exóticas inva-
soras existem métodos de manejo relativamente simples como o apresentado para o 
gato, fato que podem diminuir os impactos sobre a diversidade nativa.” Mais infor-
mações sobre o projeto você pode conferir em:  

    http://www.ufs.br/conteudo/projeto-tem-como-foco-problema-das-plantas-animais-alien-genas-18274.html 

 
 
DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO (DEDI) –  
 
 Projeto para Implantação do Centro Regional de Referência sobre Drogas de Sergipe – o projeto tem como objetivo 

a criação de um Centro Regional de Referência instalado em Aracaju-Sergipe voltado para formação permanente de profis-
sionais engajados com o cuidado em questões decorrentes do uso abusivo e problemático de álcool e outras drogas (ad). A 
partir dos referenciais das Políticas Ministeriais de Educação Permanente e de Humanização (está apostando na Formação-
Intervenção), com o Centro Regional, busca-se a produção de espaços coletivos de análise, intervenção e qualificação de 
práticas de gestão e atenção em álcool e outras drogas e, com isso, a potencialização de sentidos e saídas para os impasses 
vividos no cotidiano do trabalho em saúde. O público-alvo são os Profissionais de diferentes secretarias municipais de Ara-
caju (Educação; Saúde; Assistência Social; Defesa Social e Cidadania; Juventude, Esporte e Lazer; Indústria, Comércio e Tu-
rismo; Polícia Militar) engajados com a problemática do uso prejudicial de ad. A professora Michele de Freitas Farias de 
Vasconcelos é a coordenadora do projeto.  
 
 Programa de formação continuada de professores da educação do campo – O projeto busca contribuir com a melho-

ria da formação dos professores que atuam nas escolas do campo e técnicos das equipes pedagógicas das secretarias de 
educação, especialmente os dos municípios de Lagarto, Itabaiana, Laranjeiras e Poço Redondo, no Estado de Sergipe, atra-
vés de processos de formação continuada e produzindo a escola como espaço de trabalho e de formação docente. É um pro-
jeto que está sendo desenvolvido desde fevereiro do ano de 2015 em dois municípios e pretende ser ampliado para mais 
dois em 2016. O projeto será desenvolvido através de atividades como: Seminários de estudo temáticos, encontros de estu-
do e planejamento das ações docentes. Serão realizados dois encontros mensais nos quais refletiremos sobre questões como: 
currículo, metodologias, história, legislação e as especificidades da Educação do Campo, entre outros. O público-alvo são 
professores das escolas do campo e técnicos das equipes pedagógicas das secretarias de educação dos municípios partici-
pantes. A coordenação do projeto é de responsabilidade da professora Marilene Santos. 
 

 
DEPARTAMENTO DE FÍSICA (DFCI)  –  
 
  Show da Física (NOVO!)– a ideia do projeto, coordenado pelo Prof. Fabiano Rabelo Machado, é 
levar para escolas do ensino médio uma apresentação de fenômenos da física e os conceitos envol-
vidos por traz desses fenômenos através de aparatos simples desenvolvidos por alunos com a orien-
tação dos coordenadores. Como exemplo desses aparatos é a conhecida bobina de Tesla com a qual 
é possível demonstrar diversos fenômenos elétricos super interessantes e de grande impacto. Abor-
daremos fenômenos do dia a dia nas áreas de mecânica, ondas, eletricidade entre outras, demons-
trando o comportamento de tais fenômenos e explicando os conceitos físicos envolvidos. Tudo isso 
feito de maneira divertida e intuitiva na forma de um show.  

 
 
 
DEPARTAMENTO DE LETRAS (DLI) –  
 
 Blog de sequências didáticas, oficinas e projetos pedagógicos de Língua e Literaturas de Língua Portuguesa – O obje-

tivo deste projeto é compartilhar sequências didáticas, oficinas e projetos didáticos de Língua e Literaturas de Língua Portu-
guesa desenvolvidos em disciplinas do curso de Letras-Português do campus Prof. Alberto Carvalho, do ProfLetras, Progra-
ma de Pós-graduação Profissional em Letras, unidade Itabaiana, e no PIBID (Programa Institucional de Iniciação à Docência) 
de Letras-Português, subprojeto "Diversidades, estereótipos, e preconceitos: os temas 'o negro' e 'a mulher' na sala de aula", 
iniciado em 2013 no já referido campus. Infelizmente, boa parte das ideias dos graduandos e pós-graduandos em nossa área, 
concernentes ao ensino de língua e literatura, acaba ficando restrita às paredes das salas de aula da academia, embora o ensi-
no dessas disciplinas na educação básica careça de inovações. Por meio desse blog, aqui proposto, esses trabalhos poderão, 
com a devida autorização dos autores e a ampla divulgação, chegar às mãos de professores do ensino básico, de estudantes 
de Letras de outras disciplinas, de outros campi e de outras universidades, podendo ser adaptados, completados ou reelabo-
rados para o uso efetivo em sala de aula e de acordo com a realidade social de cada escola e de cada aluno. A transposição 
ativa dessas ideias para a educação básica, por sua vez, multiplica o diálogo, colabora para a qualidade do ensino e incentiva 
a aplicação de atividades diversificadas que tenham como intuito a formação completa das crianças e jovens, não só em rela-
ção aos conteúdos programáticos, mas também à conscientização crítica, reafirmando nosso compromisso com a extensão, a 

Logotipo do projeto 

http://www.ufs.br/conteudo/projeto-tem-como-foco-problema-das-plantas-animais-alien-genas-18274.html


pesquisa e o ensino. O projeto tem como público-alvo professores de Língua Portuguesa e Literatura do ensino básico; alunos 
dos cursos de Letras; alunos de pós graduação em Letras. A coordenação do projeto é da professora Marcia Regina Curado 
Pereira Mariano.  

 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA (DMAI) –  
 
 O Clube de GeoGebra com Aplicações Educacionais – 2016 é um projeto cujo objetivo geral é promover práticas educa-

tivas com recursos computacionais utilizando o software GeoGebra para a comunidade interna e externa da Universidade 
Federal de Sergipe (UFS). Este projeto terá enfoque na capacitação computacional e no treinamento supervisionado. Possibili-
ta além de conhecimentos e habilidades com recursos computacionais, pensar e promover melhorias no ensino fundamental, 
médio e superior, bem como revisão de conhecimentos básicos de matemática uma vez que pretende propor atividades dife-
renciadas para estes níveis de ensino. Este projeto contará com apoio do PIBID (Programa de bolsas de iniciação a docência) 
da CAPES(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) subprojeto do DMAI com informações reais das 
escolas parceiras, e de contribuições com eventos da UFS como Semana Acadêmico-Cultural, OCMEA, SEMAT-DMAI, entre 
outros, e adicionalmente publicações em anais de eventos e revista como Revista do Instituto GeoGebra Internacional de São 
Paulo(ISSN 2237-9657) e outras. O projeto tem a coordenação do professor  Murilo de Medeiros Sampaio. 

 
DEPARTAMENTO DE QUÍMICA (DQCI) –  
 
 Jogos Teatrais no âmbito do Ensino de Ciências como uma possibilidade para a Escola Básica. Trata-se da continuida-

de do Projeto "Oficinas Experimentais com base nos Jogos Teatrais como uma abordagem para o Ensino Básico" que esteja 
atrelado a extensão, pesquisa e ensino embasado no desenvolvimento de Oficinas Experimentais com Jogos Teatrais (OEJT). 
O objetivo central do projeto será a realização de atividades que visem levar conhecimentos científicos às escolas do ensino 
básico verificando eficácias, vantagens e possibilidades nos processos de elaboração e aplicação das OEJT. As OEJT serão 
desenvolvidas por uma equipe de estudantes de graduação, os quais devem realizar testes, adaptações e criarem atividades 
experimentais com estreita relação com a parte teatral. Após elaboração das OEJT deverá  ocorrer o oferecimento das oficinas 
para o público, sendo estas oferecidas pelos próprios estudantes da graduação sob orientação do coordenador do projeto. O 
público-alvo do projeto são alunos dos ensinos fundamentais e médio e a coordenação do projeto é de responsabilidade do 
Prof. Erivanildo Lopes da Silva. 

 
 Projeto Tecendo (Rel)Ações entre o Campus Alberto Carvalho e a Educação Básica na região de Itabaiana - Ocmea 

2016 -  esse projeto busca fortalecer a relação entre o campus Prof. Alberto Carvalho e as instituições responsáveis pela Edu-
cação Básica, nesta edição com preocupação particular com alunos e professores de escolas quilombola e indígena. Tem como 
objetivos específicos divulgar e tornar acessíveis as informações e conhecimentos produzidos nos diferentes cursos e grupos 
de pesquisa, principalmente GEPIADDE e GPEMEC, e potencializar, junto ao Núcleo de Estudos Afro Brasileiros (NEAB-
UFS), algumas ações voltadas ao Programa de Ações Afirmativas da UFS (PAAF), contribuindo para a melhoria do ensino na 
Educação Básica e Superior e o ingresso na universidade. A proposta é constituída, basicamente, por 4 ações que contemplam 
de forma articulada a realização de: 1) uma edição da Oficina de Ciências, Matemática e Educação Ambiental em 2016, 2) 
Realização do Seminário de Planejamento do SEPOC em 2016, 3) Ações Avaliativas e 4) Atividades de investigação. As ações 
serão desenvolvidas por docentes, técnicos, acadêmicos de graduação e pós graduação, professores da Educação Básica e 
outros membros de Projetos e/ou grupos de pesquisa e extensão do Campus. Terá como participantes alunos e professores 
de escolas públicas. A coordenação do projeto é da professora Edjane Maria da Silva. 

 
 Diálogos com as ciências - O projeto visa popularizar uma multiplicidade de conhecimentos e saberes por meio da pro-

dução da Revista Curiá. E também produzir, validar, veicular e distribuir para as escolas públicas de SE o jogo didático que 
aborde as pinturas corporais indígenas e os conhecimentos científicos escolares no ensino de Ciências Naturais nos anos 
iniciais do EF. O público alvo são alunos e professores de todos os níveis e comunidade em geral. A coordenação é de respon-
sabilidade de Ednéia Tavares Lopes.  
 
 

 

Lembretes! 
 
 

Lembramos a alunos, docentes e técnicos a importância de visitarem a página do campus, especificamente a 
área dos departamentos, para a contínua atualização sobre as ações desenvolvidas pelos respectivos setores. 
Para acessar cada página individualmente, basta digitar www.itabaiana.ufs.br, na coluna à esquerda clicar em 
Departamentos e escolher o departamento do curso desejado.  
 
Campus de Itabaiana na rede! 
 

Siga a página da UFS – Itabaiana no Facebook, assim você ficará informado mais rapidamente sobre várias 
notícias do campus: https://www.facebook.com/UFSIta?fref=ts 
 

Confira o GUIA ACADÊMICO na página do campus:     
http://itabaiana.ufs.br/sites/default/files/30/guia_academico_2016_-_definitivo.pdf 
 
Confira fotografias dos eventos realizados no campus na nossa página do Flickr, vinculada à página do setor 
de eventos:   https://www.flickr.com/photos/130966237@N03/ 

http://www.itabaiana.ufs.br/
https://www.facebook.com/UFSIta?fref=ts
http://itabaiana.ufs.br/sites/default/files/30/guia_academico_2016_-_definitivo.pdf
https://www.flickr.com/photos/130966237@N03/

