
 

 

 

Aconteceu 

 

01/11 – Exame Nacional de Acesso ao PROFMAT 2015 
do Polo Itabaiana/SE/UFS - contou com 78 inscritos 
para 15 vagas. 

 
11-14/11 – A 4ª SemInfo – Semana de Informática do 
Campus Prof. Alberto Carvalho – contou com 
palestras, minicursos e apresentação de trabalhos. 
Palestrantes e ministrantes puderam divulgar um 
pouco do seu conhecimento, novidades da área 
científica e tecnológica foram pontos explorados no 
evento e empresas parceiras também mostraram seu 
trabalho e conhecimentos sobre as necessidades e 
desafios para criar empresas Start-Up à comunidade 
acadêmica e não acadêmica. 
Site do evento: 
http://seminfo2014.itatechjr.com.br/ 
 
14/11 - Semiótica discursiva: conceitos, diálogos e 
ensino: O evento, coordenado pela profa. Dra. Márcia 
Mariano, procurou apresentar os fundamentos da 
teoria semiótica desenvolvida por Algirdas Julien 
Greimas; estabelecer diálogos possíveis entre esta e 
outras teorias do texto e do discurso; divulgar as 
ações de extensão realizadas durante o Projeto de 
Iniciação à Extensão (PIBIX) “Análise de Textos 
Persuasivos – 2014” junto a alunos da educação básica. 
 
17/11 - I Feira de Empregabilidade de São Domingos 
(organizada pela Secretaria de Assistência Social 
desse município): técnicos em assuntos educacionais 
da Secretaria Pedagógica do Campus participaram do 
evento, no intuito de divulgar as formações oferecidas 
pelos dez cursos do Campus. 
 
17-20/11 – A VII Semana de Matemática (SEMAT) e o 
II Encontro Regional do PIBID, organizados pelo 
Departamento de Matemática deste Campus, 
objetivaram promover o debate e propor diretrizes 
para a pesquisa e o ensino de matemática no Estado 
de Sergipe. O evento contou com palestras, 
minicursos e momentos destinados a relatos de 
experiência do PIBID. Além disso, os participantes 
puderam desfrutar de um momento cultural, no qual 
houve uma apresentação de integrantes da 
Filarmônica de Itabaiana.  
 
 

21/11 - I Noite de Gala da Poesia Contemporânea: Sob 
a coordenação da profa. Dra. Christina Ramalho, o 
evento, que integra o subprojeto  

 
 

PRODOCÊNCIA/UFS (2013-2015) intitulado “Poesia 
Brasileira na Escola”, reuniu apresentações musicais, 
encenações, declamações e ilustrações baseadas em 16 
poemas e um cordel, que envolveram algumas turmas da 
educação básica de diversas instituições de ensino do 
estado de Sergipe, e interpretados por graduandos do 
curso de Letras de Itabaiana. Além dessa apresentação, a 
I Noite de Gala da Poesia Contemporânea foi o momento 
de divulgação das 18 ilustrações escolhidas para integrar 
o livro “Poesia ilustrada”, antologia que, além dos 16 
poemas, conterá mais 3 poemas de cada poeta e trechos 
da obra da cordelista Gigi. O livro, feito com recursos 
PRODOCÊNCIA/CAPES, será distribuído gratuitamente 
em escolas de Sergipe. Para conferir mais, acesse o link: 
https://www.youtube.com/watch?v=aUXKUFeeZFg. 
 
24/11 – Acolhimento pelo SAES dos estudantes deferidos 
nos auxílios moradia, inclusão e manutenção acadêmica. 
  
 25-27/11 - I Seminário de LIBRAS: Organizado pela profa. 
Alzenira Aquino, do Dep. De Educação, com a 
participação do pedagogo do Campus, Joelson. Primeiro 
seminário do Campus de Itabaiana da UFS voltado para 
a integração de pessoas surdas, dentro de uma 
perspectiva inclusiva. O evento buscou a divulgação das 
práticas realizadas por profissionais que trabalham com 
libras no estado de Sergipe com o intuito de divulgar os 
trabalhos de pesquisa destes profissionais e despertar 
nos alunos o interesse pela língua de sinais. 
 
 24-28/11 - Os departamentos de Ciências Contábeis, 
Educação, Geografia, Letras e Matemática, do campus 
prof. Alberto Carvalho, participaram da 2ª Semana 
Acadêmico-Cultural da UFS (SEMAC), oferecendo 
palestras, minicursos, mesas redondas e outras 
atividades. 
 
27-11 – A vice-diretora Ana Rocha participou das 
atividades relativas à 2ª Semana Acadêmica da UFS 
realizadas no Campus de São Cristóvão. Na ocasião, 
proferiu palestra intitulada Por dentro dos centros, a partir 
da qual pôde abordar a formação ofertada pelos dez 
cursos de graduação do Campus de Itabaiana. A ação é 
parte integrante do projeto Por dentro da UFS,  
promovido pela PROGRAD. 

 
28-11 - Alunos do campus Itabaiana, dos cursos de 
Geografia, Letras e Ciências Biológicas foram  premiados 
na 2ª Semana Acadêmica/24° Encontro de Iniciação 
Científica da UFS. O primeiro colocado na modalidade 
pôster digital, na área de Ciências Humanas, foi o aluno  
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do curso de Geografia, Alcides de Moura Neto, 
orientado pelo professor Cristiano Aprígio dos Santos. 
Já na área de Linguística, Letras e Artes, a 3ª colocada, 
também na modalidade pôster digital, foi a aluna 
Larissa do Nascimento Oliveira, Orientada pela profª. 
Christina Bielinski Ramalho. Na premiação da 
Segunda Semana de Iniciação à Extensão da UFS o 
aluno Edson Lima Santos, do curso de Ciências 
Biológicas, foi o 3º colocado na modalidade 
Comunicação Oral (Direitos Humanos e Meio 
Ambiente), sob orientação do Prof. Marcus Vinícius 
Meiado.  

 
 

Acontece 
 

Fevereiro – Dezembro: Encerra-se neste mês de 
dezembro o II Seminário de Pesquisa do GEFELIT - 
Grupo de estudos de Filosofia e Literatura – 
coordenado pela Profa. Dra. Luciene Lages UFS e 
liderado pela Profa. Dra. Jacqueline Ramos. Durante o 
II Seminário de Pesquisa do Grupo ocorreram 
conferências nos meses de fevereiro, abril, 
junho,  setembro e outubro, a última delas será 
realizada no dia 04 de dezembro. 
 
Fevereiro – Dezembro: Também com encerramento 
previsto para este mês, encontra-se a Oficina de 
Criação: Crônica e Poema, coordenada pela Profa. Dra. 
Christina Ramalho. Vem ocorrendo no Colégio 
Estadual 28 de Janeiro (Monte Alegre de Sergipe/SE), 
sua duração é de 60 horas e visa à formação de um 
grupo de estudantes do Ensino Fundamental e do 
Ensino Médio interessados em produção de textos 
literários, em especial crônicas e poemas. O objetivo é  
desenvolver atividades de leitura e criação de textos 
líricos (poemas) e narrativos (crônicas), a partir de 
“atividades-estímulo” que envolvam filmes, matérias 
jornalísticas e reportagens em geral, obras de arte 
(pintura, escultura, arquitetura, fotografia, música, 
dança), história da literatura, história da arte e 
conceitos teóricos da criação literária.  
 
Maio-dezembro- Encerra-se neste mês de dezembro o 
curso POR UM TEXTO TODO MEU (I), sob a 
coordenação da Profa. Dra. Christina Ramalho e sub-
coordenação do Prof. Dr. Derli Machado de Oliveira. 
Iniciado em maio deste ano, com aulas semanais, às 
quintas-feiras, e duração de 60 h, o curso de extensão 
tem por objetivo o aperfeiçoamento da produção 
textual de estudantes de Letras e de outros cursos da 
UFS/Itabaiana, envolvendo discussão sobre aspectos 
teóricos relacionados aos gêneros e às tipologias 
textuais, produção de textos científicos e questões de 
natureza gramatical. 

 

 

Outubro – Dezembro: Desde o mês de outubro e com 
encerramento previsto para este dezembro está aconte-
cendo o curso INTRODUÇÃO À PROPOSTA TEÓRICA-
METODOLÓGICA DA GRAMÁTICA DO DESIGN VI-
SUAL, sob coordenação do Prof. Dr. Derli Machado de 
Oliveira, com carga horária de 30 horas. Esse curso de 
extensão é parte do projeto PIBIX “Leitura e multimoda-
lidade: o trabalho com gêneros textuais multimodais em 
sala de aula” e busca oferecer aos estudantes do curso de 
Letras (UFS/Itabaiana), estudos que os façam conhecer 
os pressupostos teóricos da Teoria dos Gêneros Textuais, 
da Teoria da Multimodalidade e da Gramática do Design 
Visual. 

 

Novembro - Dezembro: Reuniões setoriais com a Dire-
ção. 

 
Dezembro: desde novembro vêm ocorrendo reuniões 
com representantes de setores pedagógicos de todos os 
campi no Departamento de Apoio Pedagógico (DEAPE) 
do Campus São Cristóvão a fim de elaborar o Projeto 
Pedagógico Institucional (PDI) que deverá integrar o 
Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFS. 
Na última reunião, técnicos em assuntos educacionais da 
SEAP-PEDAGÓGICA deste Campus puderam participar 
e contribuir com as discussões.  
 
 

Atividades Programadas 

 
05/12 – Apresentação da Filarmônica de Itabaiana no 
auditório do Campus Prof. Alberto Carvalho em 
comemoração aos 19 anos da orquestra.  

 

05/12 - Seminário Cuidados com a pele, com a Profª. MSc. 
Andréa Vasconcelos Machado -  UNIT,     promovido 
pelo DQCI/UFS, abordará a importância dos cuidados 
diários que devemos ter com a pele, dentre eles a higie-
nização, tonificação e hidratação da pele para que pos-
samos minimizar os efeitos do envelhecimento. Horário: 
9h, sala 008, bloco D. 

05/12 – Minicurso A Tecnologia chega à sala de aula: recursos 
e tecnologia digital para o ensino de língua portuguesa, minis-
trado pela Profª. Drª. Nukácia Meyre Silva Araújo (UECE) 
e oferecido pelo PROFLETRAS, no miniauditório do 
Campus. 
 
12/12 - Feijoada de confraternização com o pessoal técni-
co-administrativo e terceirizados. 

 


