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Realização: SEAP Pedagógica

Aconteceu
03 e 04 /11 – Foi realizada a matrícula institucional da
terceira turma do Profletras de Itabaiana, na secretaria
de apoio à pós-graduação, situada no Campus Prof.
Alberto Carvalho, Prédio do Nippec, no horário de
08:00 às 12:00 e de 13:00 às 17:00. Esta turma será
composta por 15 alunos aprovados no último Exame
Nacional de acesso ao mestrado profissional em
letras- Edital número 01/2015.
09 a 11/11 – O I Encontro de Licenciaturas (ENLIC) do
Campus de Itabaiana, uma iniciativa de docentes da
instituição que contou com um expressivo número de
participantes, reuniu professores, alunos da graduação e pós-graduação das diferentes áreas da licenciatura da UFS e participantes de outras instituições de
ensino para apresentarem à comunidade resultados
de estudos, debates e propostas de práticas pedagógicas, no intuito de contribuir para a melhoria da educação em Sergipe e no país. Nesse sentido, refletiu-se
sobre a formação docente através do debate de temas
que perpassam o processo de formação inicial e continuada dos professores. As questões referentes ao currículo, práticas pedagógicas e o estágio curricular
conduziram o diálogo durante a realização do evento.

Mesa de abertura do evento

Público em mesa redonda

Participantes de um dos minicursos do I ENLIC

11-13/11 – Realizou-se a II Semana de Matemática (SEMAT) e IV Encontro Regional PIBID Matemática. O
evento, promovido pelo Departamento de Matemática
do Campus Prof. Alberto Carvalho, vem se consolidando como referência nas discussões sobre formação
de professores de matemática no estado. No ano de
2012, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
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à Docência (PIBID) aliou-se à SEMAT com o intuito de
agregar e fortalecer as reflexões sobre a formação inicial e continuada de professores que ensinam matemática. Esta edição do evento teve o intuito de interagir, produzir e disseminar conhecimentos, de maneira
a contribuir com a formação dos professores de matemática, visando à melhoria da qualidade do ensino
de matemática nas escolas de Educação Básica.
20/11 – Ocorreu no auditório do campus Prof. Alberto
Carvalho, a partir das 20h, apresentação da peça Senhora dos Restos, com Isabel Santos, texto de Euler Lopes e
direção de Iradilson Bispo. O espetáculo foi promovido
pela profª Laianny Santos, do Departamento de Educação.
23 a 27/11 - Foi realizada seleção de bolsista PRODAP
da Seap-Acadêmica (Campus Itabaiana). Puderam se
inscrever alunos do 2º ao 6º período regularmente matriculados nos cursos de Administração, Sistemas de
Informação e Letras. O resultado da seleção já se encontra disponível desde o dia 09 de dezembro e pode ser
consultado
por
meio
do
link:
http://www.ufs.br/sites/default/files/seap.pdf
07 a 10 /12 – Ocorreu, no auditório do campus Prof.
Alberto Carvalho-UFS, a Jornada de Informática (JORINFS 2015), realizada pelo Instituto Federal de Sergipe/Campus Itabaiana e organizada pela Coordenação
de Informática (COINF) do referido campus – a qual
teve como tema central “Computação Verde: Práticas,
Tecnologias e Sustentabilidade”, um tema bastante
oportuno em face das incertezas atuais quanto à própria suficiência no futuro de recursos naturais essenciais à sociedade. A programação da JorINFS contou com
palestras, mesas redondas, painel de debates e diversos
minicursos.
Dezembro – A equipe editorial da Revista Sergipana
de Matemática e Educação Matemática informa que
sua primeira edição será lançada no mês de dezembro
de 2015 e convida a todos para submeter trabalhos
para a ReviSeM. O foco deste periódico será publicar
artigos nas áreas de matemática e educação matemática, cuidadosamente elaborados por professores, pesquisadores, e estudantes de graduação e pósgraduação dessas áreas. A revista é resultado da união de professores das áreas de Matemática e Educação
Matemática da Universidade Federal de Sergipe,
Campus Prof. Alberto Carvalho, com o objetivo de

ampliar o espaço de discussão e divulgação do conhecimento gerado nas instituições de ensino e pesquisa
nessas regiões de inquérito. O prazo para a submissão
dos artigos para a primeira edição foi 30/10/2015.
Porém, as submissões seguem em fluxo contínuo e os
trabalhos aceitos após essa data serão publicados nas
próximas edições. Todas as informações já estão disponíveis
no
site
http://www.seer.ufs.br/index.php/ReviSe

Feliz 2016
A Seap-Pedagógica deseja a todos os que compõem o campus Itabaiana da UFS que 2016 seja um
ano para quebrar barreiras, lutar pelo que se acredita e concretizar!

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!
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/
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

.

