Campus Acontece

Aconteceu
15/01 – Palestra “Política e poesia em Atenas: ‘As Rãs’
de Aristófanes”, parte da programação do II
Seminários do GEFELIT (Grupo de estudos de
Filosofia e Literatura), palestrante: William Dominik
(Universidade de Otago, Nova Zelândia) sob
coordenação da Profª Luciene Lages, no auditório do
Campus, às 19h.
19 a 25/01 - O Setor de Assistência Estudantil (SAES)
realizou o recadastramento (adesão ao Cadastro
Único e atualização dos dados pessoais de despesas,
renda mensal da família e nº de pessoas do domicilio)
das bolsas e ou auxílios da CODAE/PROEST. Os (as)
estudantes tiveram que anexar os comprovantes
atualizados de renda e despesas da família, além das
carteiras de trabalho de todas as pessoas maiores de
18 anos. A não adesão do aluno ao Cadastro Único
por meio do sistema SIGAA, irá resultar no
cancelamento automático dos auxílios e ou bolsas que
o(a) mesmo(a) possui.
22/01 – O Departamento de Administração do
Campus Prof. Alberto Carvalho promoveu a palestra
“A Importância das Marcas como Identidade para o
Negócio”, ministrada por Rosa Leila Lima do
Nascimento, no miniauditório do Campus Prof.
Alberto Carvalho, às 19h.
26/01 – O I Seminário de Estágio Supervisionado teve
como
objetivo
relatar
as
experiências
desenvolvidas pelos alunos e alunas do curso de
Pedagogia durante a realização do Estágio
Supervisionado em docência na Educação Infantil.
Programação 14h – Mesa de abertura Profa. Dra.
Joelma Vilar (DEDI/UFS), Profa. Dra. Simone Lucena
(DEDI/UFS) e Prof. Dr. Alfrancio Dias (DEDI/UFS);
14h:15min às 16h:30min – Relatos de Experiências
(Alunos/Alunas de Estágio); 16:30 – Intervalo Apresentação Cultural Prof. José Ricardo Carvalho;
16h:50min às 18h:30min – Relatos de Experiências
(Alunos/Alunas de Estágio); 18h:30min – Mesa de
Avaliação das Experiências -Profa. Dra. Simone
Lucena (DEDI/UFS), Prof. Dr. Alfrancio Dias
(DEDI/UFS), Profa. Dra. Isa Regina dos Anjos
(DEDI/UFS) e Prof. Msc. Weverton Santos (IFS).
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28/01 - O Departamento de Ciências Contábeis realizou o
Seminário de Finanças: Finanças Corporativas no Brasil,
no LABCONT I do DCCI do Campus Prof. Alberto Carvalho, às 15h.
30/01 e 01-02/02 – a SEAP acadêmico-pedagógica realizou
pré-matrícula de novos alunos do Campus de Itabaiana
da UFS que aderiram ao SISU 2015 e deverão ingressar
em 2015-2. Local: auditório do Campus Prof. Alberto
Carvalho. Mais informações sobre a pré-matrícula acesse:
http://sisu.ufs.br/sites/default/files/178/edital_progra
d_02_2015_-_pre-matricula_primeira_chamada_sisu.pdf
Cerca de 200 alunos foram matriculados nessa primeira
chamada.

Acontece
06/02 - O Departamento de Química realizará o seminário intitulado “Os estudantes aprendem mais com as
tecnologias educacionais?”, ministrado pelo Prof.
Msc. Ricardo Santos do Carmo, às 9h, na sala 108, bloco
D, deste Campus. A palestra explora a tendência global
de aceitação das tecnologias de instrução online, em substituição às metodologias de instrução face-to-face, e questiona se as tecnologias educacionais (por ex.: vídeosaulas, blog/chats, simulações) levam, de fato, os estudantes a aprenderem mais. Por fim, avalia os desafios de
promover uma educação científica, quer seja no nível
médio quer seja no nível superior, dirigida à formação de
habilidades e competências.

06/02 – Leilão de livros organizado pela profª Heloísa de
Melo do Departamento de Química em conjunto com
discentes do curso. Local: miniauditório, a partir das 9h.
06, 09 e 13/02 – Olhos Cozidos Cine Clube, Cine Cebola e
Departamento de Educação do Campus Prof. Alberto
Carvalho convidam para a 9ª Mostra de Cinema e
Direitos Humanos do Hemisfério Sul: Democratizando.
Programação: dia 6/02, às 17h – Sophia (Direção:
Kennel Rógis) e A Vizinhança do Tigre (Direção Affonso
Uchoa); dia 6/02, às 20h – Pelas Janelas (Direção: Carol
Perdigão, Guilherme Farkas, Sofia Maldonado e Will
Domingos) e Rio Cigano (Direção: Júlia Zakia); dia 9/02,

às 17h - Cabra Marcado para Morrer (Direção
Eduardo Coutinho); Dia 13/02, às 20h - Que Bom Te
Ver Viva (Direção Lúcia Murat).
Local: Miniauditório do Campus Prof. Alberto
Carvalho.
Sítio da Mostra:
http://www.mostracinemaedireitoshumanos.sdh.go
v.br/2014/

07, 14 e 21/02 – O Departamento de Matemática deste
campus realizará o curso presencial “Apoio computacional para o tratamento da informação”, a ação faz
parte do projeto de extensão da UFS: Tratamento da
Informação e a Ciência, Tecnologia e Sociedade –
2015. Este curso serve para diversas áreas de pesquisa
que trabalham com manipulação de dados experimentais ou observacionais. Programação: 07/02 – das
08 às 12h - Introdução ao Programa Computacional
do Project-R, Trabalhando como o ambiente computacional, Alguns objetos e comandos - matemático e de
programação; 14/02 - Terça-feira: 08 às 12h - Leitura e
Criação de Banco de Dados, Estatística Descritiva
Gráfica e Métrica; 21/02 - 08 às 12h - Tabulação de

banco de dados simulado de pesquisa de campo, Análise
Descritiva Uni, Bi e Multivariada, Conclusões textuais
das análises.

12, 13, 19, 20 e 25/02 - O Departamento de Letras
realizará o curso de extensão “Mídias: Alegria e miséria
do sujeito moderno”, no miniauditório do campus Prof.
Alberto Carvalho. Programação: 12/02 (14 às 18h) –
“Vender é a alma do negócio - fetichismo da mercadoria,
discurso, desejo e alienação em propagandas e slogans”;
13/02 (14 às 18h) – “Matrix: Você está na Matrix? O gênio
maligno cartesiano” (filme, leitura, e discussão); 19/02 (14
às 18h) - “Show de Truman: Mídia, real, realidade e etc.”
(filme, leitura e discussão); 20/02 (14 às 18h) – “Mera
coincidência” (filme, leitura, e discussão); 25/02 – “Identidade e subjetividade em revistas de grande circulação”
e Avaliação final.

Importante
O Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) comunica a melhoria dos serviços da internet disponibilizados no
campus Prof. Alberto Carvalho, que se deveu a um novo contrato que está atuando em conjunto com o vigente.
Assim, o link de internet que antes era de 20MB passou a ser de 60MB.

Lembrete
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.

*ERRATA
Informamos que a indicação do ano do informativo vinha sendo divulgada erroneamente, pois desde 2009 o campus já dispunha de uma
publicação do mesmo tipo. Sendo assim, nas duas edições do “Campus Acontece” de 2014 onde se lê ANO I, leia-se ANO VI .

