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Campus Acontece
INFORMATIVO DO CAMPUS PROF.
ALBERTO CARVALHO
ANO VII, N. III – MAIO/JUNHO 2015
Realização: SEAP Pedagógica

Aconteceu

rior.

23/04 – Ocorreu o lançamento do projeto De Olho na
Arte, sob organização da Seap Pedagógica, no qual foi
exibido o filme O Som ao Redor (2012), seguido por um
debate conduzido pela profa. Ana Ângela Farias do
Departamento de Comunicação Social da UFS. Confira
fotos do evento no Flickr:
https://www.flickr.com/photos/130966237@N03/sets
/72157652406969035
27 e 28/04/2015 - foi realizado o I Circuito das
Profissões do Campus de Itabaiana/UFS. O evento foi
organizado pela Seap Pedagógica e levou ex-alunos,
professores e outros profissionais atuantes na área de
formação para representarem os dez cursos de
graduação ofertados no campus ao Colégio Estadual Dr.
Augusto César Leite. Os representantes dos cursos,
quatro no primeiro dia e seis no segundo, relataram
para cerca de 150 estudantes do ensino médio as
experiências por que passaram durante a formação
acadêmica e como estão inseridos no mercado de
trabalho
após
a
conclusão
da
graduação,
compartilhando, assim, as dinâmicas da universidade,
as especificidades dos cursos, as possibilidades de
atuação profissional e os desafios que perpassam toda
essa trajetória.

1º dia do evento
2º dia do evento

08 e 11/05 - Foram realizadas três palestras vinculadas
ao Fórum para Elaboração do Plano Municipal de
Educação de Itabaiana no auditório do Campus Prof.
Alberto Carvalho, nas quais foram discutidas gestão
democrática na educação básica, financiamento para a
educação e contexto histórico-político da elaboração do
Plano. Em outro momento, grupos de estudos discutiram as metas e estratégias para o Plano e a UFS do
Campus Prof. Alberto Carvalho foi representada pelas
técnicas em assuntos educacionais Raissa Paz e Fernanda Bispo, as quais contribuíram com as discussões sobre as metas e estratégias direcionadas ao Ensino Supe-

08/05 – Ocorreu, sob coordenação do prof. Humberto L.
G. Vianna (DLI), no miniauditório do Campus Prof.
Alberto Carvalho, das 14 às 17h, mais um módulo do
curso "Linguagem não-humana: coontogenia e espaço
relacional", cujo objetivo é atuar na complementação da
formação linguística dos alunos de letras e da formação
etológica dos alunos de biologia, e ser uma
oportunidade de um primeiro contato com o tema para
os demais docentes, discentes e funcionários do campus
Itabaiana, incorporando o conhecimento de fenômenos
linguísticos não-humanos e, portanto da dimensão
biológica, inclusive humana, da linguagem.
12/05 – Foram realizadas durante todo o dia atividades
do Fórum Estadual de Educação, organizado pela Secretaria de Educação de Sergipe, cujo objetivo foi discutir o Plano Estadual de Educação, suas metas e estratégias. No período da manhã, houve discussões em diversificadas oficinas no Colégio Estadual Dr. Augusto
César Leite. Já no período da tarde, o evento ocorreu no
auditório do Campus Prof. Alberto Carvalho, e buscouse apresentar a toda a coletividade presente o resultado
das discussões das oficinas anteriormente realizadas.
Nos dois momentos, A UFS de Itabaiana foi representada pelas técnicas em assuntos educacionais Raissa
Paz e Fernanda Bispo, as quais participaram das discussões referentes ao ensino superior.
13/05 – Realizou-se a reunião de acolhimento e
orientações da equipe do SAES para os novos bolsistas
dos Auxílios Alimentação, Apoio Pedagógico, Creche,
Manutenção Acadêmica e Transporte, contemplados
por meio do edital 01/2015- PROEST, das 9:30 às 16:30,
no auditório do Campus Prof. Alberto Carvalho.
ATENÇÃO: O (a) aluno (a) que não pôde comparecer
na data mencionada terá 10 dias úteis para se
apresentar ao Setor de Assistência Estudantil – SAES para assinar o Termo de Responsabilidade.

Acontece
15, 22 e 29/05 e 05 e 12/06– ocorrem, no miniauditório
do Campus Prof. Alberto Carvalho, das 14 às 17h, mais
cinco módulos do curso "Linguagem não-humana:
coontogenia e espaço relacional".

18/05 – Mesa Redonda organizada pela profª Marilene
Santos do Departamento de Educação do Campus Itabaiana, intitulada “Diferentes tipos de gestão escolar
em Sergipe”, das 19 às 22h, no miniauditório do campus.
18/05 – Assembleia e eleição dos representantes
discentes dos departamentos no auditório do campus
para integrar o Diretório Central de Estudantes (DCE)
da UFS.
23/05 – Colação de grau de cursos do CESAD, no
auditório do campus, das 15 às 19h.
27 a 29/05 – O Departamento de Geografia (DGEI) da
UFS, Campus Prof. Alberto Carvalho em Itabaiana,
realizará a VII Semana de Geografia, cujo tema será
Conflitos e abordagens geográficas de um mundo
em mudança. O evento debaterá e refletirá sobre os
conflitos e abordagens geográficas atuais, visando à
construção e divulgação do saber/fazer geográfico,
especialmente os que representam e envolvam as
mudanças sofridas recentemente no contexto mundial.
A Semana de Geografia envolverá atividades que
discutirão os conflitos e abordagens geográficas na
atualidade mundial em conferência de abertura,
incluindo mesa redonda, espaços de produção
científica divididos em quatro eixos de discussão (1Ensino de Geografia; 2 – Espaço Agrário; 3 – Espaço
Urbano e 4 – Estudos da Relação Sociedade-Natureza),
além de trabalho de campo e atividades culturais.
Tem como público alvo alunos da graduação e da pósgraduação em Geografia e áreas afins; docentes da
educação básica; profissionais da Geografia e demais
interessados. As inscrições estão sendo realizadas pelo
SIGAA. Veja mais informações pelo Facebook:
https://www.facebook.com/events/97599830907906
6/

02 a 03/06 – O Departamento de Ciências Contábeis do
campus Itabaiana da UFS realizará o V Simpósio Internacional Jurídico-Contábil "Auditoria e Governança Públicas", cujas temáticas centrais serão auditoria e
governança na administração pública direta e indireta.
O evento contará com quatro conferências seguidas de
debates, e será realizado das 19 às 22h:30min, no auditório do campus Prof. Alberto Carvalho. Inscrições
neste evento devem ser realizados pelo SIGAA, maiores
informações através do link:
https://www.sigaa.ufs.br/sigaa/public/extensao/con
sulta_extensao.jsf

17 a 19/06 – A Comissão organizadora do I Encontro de
Licenciaturas do Campus de Itabaiana convida a todos os
licenciandos, professores, pós-graduandos e demais profissionais da área educação a prestigiarem o evento, socializarem as
experiências,
discutirem
os
problemas pertinentes à docência, apontando caminhos e escrevendo a história da educação. O I Encontro de Licenciaturas do
Campus de Itabaiana é uma iniciativa de docentes da instituição que intentam reunir 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 que contribuam para a melhoria da
educação em Sergipe e no país. Nesse sentido, o evento objetiva refletir 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 são a referência
para a condução do diálogo durante a realização do evento.
Para tanto, a programação consta de conferência, mesas redondas, minicursos, oficinas e apresentação artístico-cultural
que contribuirão para a produção do conhecimento científico,
atrelado à realidade da educação vivenciada nas escolas e na
universidade.
Informações e inscrições no evento:
https://credencial.imasters.com.br/enlic-itabaiana#registration

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
Confira ainda a publicação do número 4 da Revista Ambivalências, a qual é mantida pelo Geppip (Grupo de Pesquisa “Processos Identitários e Poder”, que reúne alunos/as e professores/as do campus de Itabaiana da Universidade
Federal de Sergipe (UFS) e de outras universidades brasileiras). O quarto número da Revista Ambivalências contempla onze interessantes artigos estudos produzidos a partir de pesquisa sobre educação, literatura, urbanismo, trabalho, poder e imigração. Muitos dos artigos dialogam direta ou indiretamente com a questão identitária. Maiores detalhes sobre a publicação podem ser obtidos pelo seguinte site: http://www.seer.ufs.br/index.php/Ambivalencias.

