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Campus Acontece
INFORMATIVO DO CAMPUS PROF.
ALBERTO CARVALHO
ANO VII, N. IV –
OUTUBRO 2015
Realização: SEAP Pedagógica

Aconteceu
Junho/julho
30/06 e 02/07 – O departamento de Letras de Itabaiana apoiou a realização do minicurso de Retórica, ministrado pelo
Prof. Dr. Marcos Martinho dos Santos, o qual abordou a
origem da prática oratória grega e também dos manuais e
tratados gregos que a preceituaram e descreveram. Além
disso, tratou do modo como a argumentação foi exposta em
diferentes autores gregos e latinos (Aristóteles, Hermágoras, Retórica a Herênio, Cícero), e, enfim, o modo como a
elocução foi exposta (Demétrio, Retórica a Herênio, Cícero,
Dionísio de Halicarnasso). Assim, o minicurso pretendeu
apresentar as diferenças entre as exposições de uns e outros
autores e, daí, as polêmicas inerentes às suas exposições. O
evento ocorreu no campus São Cristóvão.
01/07 – Foi realizada a conferência A Poesia Épica Clássica,
ministrada pelo Prof. Dr. Marcos Martinho, da Universidade
de São Paulo, que abordou o estudo de três epopeias:
a Ilíada e a Odisséia de Homero, e a Eneida de Vergílio, a
fim de tratar algumas das questões mais centrais dessas epopeias gregas e latinas, a saber: as espécies épicas: gesta, retorno, fundação; a condição do herói: morto em combate,
sobrevivente de guerra; a virtude do herói: força, astúcia,
piedade e as questões centrais: o modo de combate, a hospitalidade, a missão. O evento ocorreu no miniauditório do campus Prof. Alberto Carvalho, das 9h:30min às 11h:30min.
09/07 – Foi realizada conferência municipal de saúde, organizada pela prefeitura de Itabaiana, no miniauditório e no
auditório do campus, das 7 às 17h.
Agosto
01/08 – A Secretaria Estadual de Educação promoveu
Revisão do Enem para alunos do Pré-Seed no auditório
do campus das 7 às 18h.
03 e 04/08 - A Maternidade São José de Itabaiana
promoveu, no auditório do Campus prof. Alberto
Carvalho, A II Semana do bebê e a 17ª Semana do
Aleitamento Materno.
30/08 - Informamos que ocorreu, no Campus de
Itabaiana, o exame de seleção de professores da rede
pública para o ingresso, a partir do período 2016.1, no
Mestrado Profissional de Letras/Campus Prof. Alberto
Carvalho/UFS. Na ocasião, 153 candidatos se
inscreveram para concorrerem a 15 vagas. No dia da
prova, 14 se ausentaram. Apenas 39 candidatos tiveram
a prova de redação corrigida; os demais foram
eliminados de acordo com os critérios contidos no
Edital do concurso. O resultado final do processo
seletivo poderá ser consultado a partir do dia 22 de
outubro no site da Comperve, de acordo com edital:

http://www.comperve.ufrn.br/conteudo/posgraduac
ao/profletras/201501/informacoes.php
Ressalte-se que “o Profletras é um programa de pósgraduação PRESENCIAL em rede nacional que tem
como objetivo a formação continuada de professores de
Língua Portuguesa, com ênfase nas séries finais do
Ensino Fundamental.”
Setembro
04/09 – Apresentação do Quinteto de Metais da UFBA
e da Filarmônica de Itabaiana no auditório do campus
das 18 às 22h.
08,09,10,11,14,15,16,18,21 e 22/09 – O departamento de
Matemática do campus Itabaiana realizou o curso Précálculo, organizado pelo Professor Mateus Alegri, no
auditório do campus. O Pré-Cálculo é um curso presencial
de 30 horas de duração, que tem como objetivo explanar os
conteúdos de matemática do ensino básico, com ênfase na
resolução de exercícios. A motivação desta proposta se deu
em virtude do baixo rendimento em matemática apresentados
pelos calouros no Campus Alberto Carvalho.
17/09 – O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Sergipe
promoveu um Ciclo de Debates sobre o Plano Diretor da
Cidade de Itabaiana, no miniauditório do campus, das 8 às
19h.
15/10 – Foram exibidas, no auditório do Campus Prof.
Alberto Carvalho, sessões de curtas de cinema
sergipano, as quais integram a programação da 3ª
edição da bienal do livro de Itabaiana. Maiores
informações sobre o evento, acesse:
www.bienaldolivroitabaiana.com.br
17/10 – A Secretaria Estadual de Educação promoveu
Revisão do Enem para alunos do Pré-Seed no auditório
do campus das 7 às 17h.
20/10 – Ocorreu o lançamento da revista Curiá organizada pelas professoras Assicleide Brito e Ednéia
Tavares - juntamente com outros projetos apoiados
pela Fapitec, a exemplo da Revista Pesquisa –SE (Pibic
jr) e do livro Pibic Jr, no Museu da Gente Sergipana, a
partir das 18h.

Acontece
22 e 23 /10 – O projeto Ciências sobre Rodas – Viagem
no Baixo São Francisco – levará o busão da ciência da
UFS/Campus Prof. Alberto Carvalho às cidades de
Neópolis, Santana de São Francisco/SE e Penedo/AL,

para apresentar oficinas de Biologia, Matemática, Física
e Ciências nos Colégios Estaduais Caldas Júnior,
Antônio Mathias Barroso e Comendador José da Silva
Peixoto, respectivamente. Além das oficinas, será
apresentado o Show da Química Teatro de
Mamulengos.

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

.

