
 

Aconteceu 
 
19/12/2015 - Os professores Oscar Sobarzo (DGEI) e 
Eugênio Braz (DSI) participaram da Volta da UFS e 
venceram a competição, na categoria docente, em 1º e 2º 
lugares, respectivamente. A corrida aconteceu no cam-
pus São Cristóvão. Parabéns aos competidores! 
 
12,13,14,15/01 - Aconteceu o IV Seminário Nacional de 
Alfabetização e Letramento (SENAL), cujo tema 
foi “Alfabetização, interdisciplinaridade e inovações 
pedagógicas”, junto ao III Seminário do PNAIC, no 
auditório e miniauditório do campus Prof. Alberto 
Carvalho. O objetivo do evento foi a divulgação de 
experiências com práticas interdisciplinares, vinculadas 
às classes de alfabetização. Para tanto, propôs-se a pro-
dução de artigos e relatos de experiência que refletis-
sem sobre o tratamento didático dos conhecimentos na 
dinâmica da Escola Básica de maneira que este não seja 
construído de uma forma fragmentada e descontextua-
lizada. Desse modo, buscou-se  difundir relatos e estu-
dos que trabalhassem com o conhecimento de maneira 
problematizadora, fornecendo ferramentas para o alu-
no aprender de forma mais autônoma na interação com 
outras atividades sociais e culturais.  Foram convidados 
para o evento professores do ensino fundamental, pes-
quisadores, alunos da pós-graduação para apresenta-
rem comunicações e experiências pedagógicas em torno 
da proposta do evento. 
 
18/01/2016 – A direção do campus, em colaboração com 
os setores administrativos e departamentos, realizou a 
calourada dos alunos ingressantes em 2015.2. Nos dois 
primeiros horários, dos três turnos da segunda-feira, 
dia 18 de janeiro, no auditório do campus, além da 
Direção do Campus, participaram os setores BICAMPI, 
SAES, SEAPs e o DCE, os quais, por meio dos seus res-
pectivos representantes, falaram um pouco aos calouros 
sobre suas atribuições e importância na vida acadêmica 
dos novos alunos. Na ocasião,  
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      Éder Mateus – Diretor do campus                 Sérgio Ricardo – Técnico da Seap                                                  
Na ocasião, os calouros receberam o GUIA ACADÊ-
MICO 2016, elaborado pela Seap-Pedagógica e que está 
disponível também na página do campus. 

 
Capa do guia acadêmico distribuído aos calouros de 2015.2                  

 

22, 25, 26 /01/2016 – Foi realizada, no auditório do 
Campus Prof. Alberto Carvalho, a pré-matrícula 
institucional da primeira lista da chamada regular do 
SISU 2016 por integrantes da Seap-Acadêmica e 
Pedagógica do Campus Itabaiana juntamente com 
uma equipe do DAA - campus São Cristóvão. 
Compareceram para a pré-matrícula cerca de 260 
estudantes, que iniciarão seus estudos, no campus de 
Itabaiana, no período letivo 2016-2. 
 
29 a 31/01/2016 - Viagem cultural à cidade de João Pes-
soa, coordenada pela profª Christina Bielinski Ramalho, 
com o objetivo de ampliar os conhecimentos dos estu-
dantes do Curso de Letras da UFS/Itabaiana acerca da 
diversidade cultural nordestina, com foco na capital 
paraibana e nos seguintes espaços culturais: Espaço 
Cultural José Lins do Rêgo; Estação Cabo Branco, Ciên-
cia, Cultura e Artes; Igreja São Francisco e Centro His-
tórico de João Pessoa; e Farol do Cabo Branco. A saída 
ocorreu de São Cristóvão no dia 29 de janeiro às 7 h; e a 
chegada no dia 31 de janeiro à noite.  
 

01, 15, 22 e 29/02 e 07, 14 e 21/03/2016 – A profª Drª 
Christina Ramalho ministrará o curso de extensão “A 
epopeia brasileira: das origens ao final do século 
XVIII”, no miniauditório do Campus Itabaiana, das 17 
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às 19h. O curso aborda 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 Durão; e Muhuraida (1785), de Henri-
que João Wilkens. O conteúdo está reunido no li-
vro História da epopeia brasileira, volume 2 (Aracaju: 
ArtNer, 2015), de Anazildo Vasconcelos da Silva e 
Christina Ramalho. (O livro estará à venda pelo valor 
de R$ 20,00 aos estudantes matriculados no curso que 
se interessem em adquiri-lo). O público-alvo do curso 
são estudantes do curso de Letras de Itabaiana. 
 

03 e 04/02/2016 – Foi realizado o I Colóquio de estudos 
territoriais no campus São Cristóvão. O grupo de pes-
quisa do Departamento de Geografia do campus de 
Itabaiana, o PROGEO (Grupo de pesquisa Relação 
sociedade-natureza e produção do espaço) foi o res-
ponsável pela organização do evento, que contou com 
inauguração do laboratório de Estudos territoriais (o 
LATER), mesa-redonda, palestra e defesa de disserta-
ção de mestrado. O evento foi coordenado pelo prof. 
José Hunaldo Lima. 
 
02, 03 e 04/02/2016 - A professora Marilene Santos, 
do Departamento de Educação do Campus Itabaiana, 
organizou o Congresso com o tema “Educação: Currí-
culo e Gestão Escolar”, no auditório do campus, das 
14 às 22h.  
 

 

 Acontece 

 
12, 19, 26 /02/2016 – Acontecerá, das 19 às 22h:30min, o 
curso introdução à Língua Grega (módulo I), sob a 
coordenação da Profª Luciene Lages Silva, o qual obje-
tiva fazer uma apresentação inicial à língua grega a 
partir do grego Koiné, as aulas se baseiam no método 
Helliniká, do professor Jacyntho Lins Brandão/UFMG, 
em que o estudante se iniciará no estudo da língua a 
partir do evangelho de João, com poucas adaptações, e 
a introdução gradativa de textos do grego clássico de 
alguns poetas como Anacreonte e fábulas  de Esopo. O 
público-alvo do curso são estudantes de Letras, Filoso-
fia e História. Inscrições pelo portal SIGAA -  
https://www.sigaa.ufs.br/sigaa/public/extensao/vie
w.jsf 
 

 

Projetos 2016 
 

Veja a seguir importantes pesquisas e projetos, já ca-

dastrados no SIGAA, a serem executados em 2016 pe-
los 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 aconteceram 
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 esco-

lar: conhecer para prevenir – A temática do projeto é a hipótese 
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 professores e 
alunos de graduação e pós-graduação do Departamento de Bio-
logia 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  Eduar-
do 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 co-
ordenação do projeto é feita pelo professor José Ronaldo dos 
Santos. 

 
DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO (DEDI) –  
 
 Projeto para Implantação do Centro Regional de Refe-

rência sobre Drogas de Sergipe – o projeto tem como objetivo a 
criação de um Centro Regional de Referência instalado em Ara-
caju-Sergipe voltado para formação permanente de profissio-
nais 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 Perma-
nente 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 prá-
ticas 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 Pro-
fissionais de diferentes secretarias municipais de Aracaju (Edu-
cação; Saúde; Assistência Social; Defesa Social e Cidadania; Ju-
ventude, Esporte e Lazer; Indústria, Comércio e Turismo; Polí-
cia 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 cam-
po e técnicos das equipes pedagógicas das secretarias de educa-
ção, especialmente os dos municípios de Lagarto, Itabaiana, 
Laranjeiras e Poço Redondo, no Estado de Sergipe, através de 
processos de formação continuada e produzindo a escola como 
espaço de trabalho e de formação docente. É um projeto 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 estudo e plane-
jamento das ações docentes. Serão realizados dois encontros 
mensais nos quais refletiremos sobre questões como: currículo, 
metodologias, história, legislação e as especificidades da Edu-
cação do Campo, entre outros. O público-alvo são professores 
das escolas do campo e técnicos das equipes pedagógicas das 
secretarias de educação dos municípios participantes. A coor-
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denação do projeto é de responsabilidade da professora Mari-
lene Santos. 
 

 
 DEPARTAMENTO DE LETRAS (DLI) –  
 
 Blog de sequências didáticas, oficinas e projetos pedagógi-

cos de Língua e Literaturas de Língua Portuguesa – O objetivo 
deste projeto é compartilhar sequências didáticas, oficinas e pro-
jetos didáticos de Língua e Literaturas de Língua Portuguesa 
desenvolvidos em disciplinas do curso de Letras-Português do 
campus Prof. Alberto Carvalho, do ProfLetras, Programa 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 ensino 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 reelaborados 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 ensi-
no e incentiva a aplicação de atividades diversificadas que te-
nham como intuito a formação completa das crianças e jovens, 
não só em relação aos conteúdos programáticos, mas também à 
conscientização crítica, reafirmando nosso compromisso com a 
extensão, a 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 educativas 
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 computa-
cional e no treinamento supervisionado. Possibilita além de co-
nhecimentos 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 diferenciadas para estes 
níveis de ensino. Este projeto contará com apoio do PIBID (Pro-
grama 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 contri-
buições com eventos da UFS como Semana Acadêmico-Cultural, 
OCMEA, SEMAT-DMAI, entre outros, e adicionalmente publica-
ções 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 continuidade 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 estrei-
ta 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 Carva-

lho e a Educação Básica na região de Itabaiana - Ocmea 2016 -  
esse projeto busca fortalecer a relação entre o campus Prof. Alber-
to Carvalho e as instituições responsáveis pela Educação Básica, 
nesta edição com preocupação particular com alunos e professo-
res de escolas quilombola e indígena. Tem como objetivos especí-
ficos divulgar e tornar acessíveis as informações e conhecimentos 
produzidos nos diferentes cursos e grupos de pesquisa, princi-
palmente GEPIADDE e GPEMEC, e potencializar, junto ao Nú-
cleo 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) Ati-
vidades de investigação. As ações serão desenvolvidas por do-
centes, técnicos, acadêmicos de graduação e pós graduação, pro-
fessores da Educação Básica e outros membros de Projetos e/ou 
grupos de pesquisa e extensão do Campus. Terá como participan-
tes 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 produção 
da Revista Curiá. E também produzir, validar, veicular e distribu-
ir para as escolas públicas de SE o jogo didático que aborde as 
pinturas corporais indígenas e os conhecimentos científicos esco-
lares no ensino de Ciências Naturais nos anos iniciais do EF. O 
público alvo são alunos e professores de todos os níveis e comu-
nidade em geral. A coordenação é de responsabilidade 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_acade
mico_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/ 
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