Campus Acontece
INFORMATIVO DO CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO
ANO I, N. I – OUTUBRO/NOVEMBRO 2014
Realização: SEAP Pedagógica

Aconteceu
•
Chegada de novos servidores, o que
acabou provocando algumas mudanças nos
setores, como a transferência da seção de
eventos para a SEAP Acadêmica, sob
responsabilidade de Vívian Amaral no ramal
8224.
•
13/10 – Recepção dos calouros do
período 2014.2 pela Direção do Campus e
pelos setores administrativos (SEAP,
BICAMPI, CPD, SAOP e SAES), momento
em que foi entregue o Guia Acadêmico
elaborado pela SEAP Pedagógica, confira o
link:
http://itabaiana.ufs.br/conteudo/calourada15131.html.
•
14 e 15/11 – VIII e IX Oficina de
Ciências Matemática e Educação Ambiental
(OCMEA), confira o link da notícia:
http://itabaiana.ufs.br/conteudo/coberturaocmea-2014-15143.html, e o site oficial:
http://ocmea.com.br
•
15/10 – Café da ADUFS no campus
em homenagem ao Dia do Professor.
•
Foi concluído e enviado para o CNPq
e a FAPITEC o projeto do I Encontro de
Licenciaturas do Campus de Itabaiana.
•
Eleições para a Comissão Permanente
de Pessoal Docente (CPPD), órgão de
assessoramento
do
CONEPE,
para
acompanhamento, supervisão e avaliação da
execução da política de pessoal docente.
Atualização do site da SEAD (SEAD).
•
•
Conclusão da construção da calçada
da entrada para o estacionamento de motos
(SAOP).
•
Melhorias na iluminação do campus
(SAOP).

•
Recarga
e
redistribuição
dos
extintores (SAOP).
•
13 a 23/10 – Confirmação de
matrícula dos alunos ingressantes (SEAP).
•
Pedido de equivalência (SEAP).
•
24/10 – Colação de grau referente ao
período 2014.1.
•
Análise socioeconômica e acadêmica
(incluindo entrevistas) dos inscritos no edital
de assistência estudantil PROEST/CODAE
02/2014; formação e acompanhamento dos
grupos relacionados ao auxílio Apoio
Pedagógico; além do atendimento diário das
demandas
estudantis
relacionadas
à
assistência estudantil, seja ela social ou
acadêmica. Todas essas atividades sob
responsabilidade do SAES.

Acontece
•
Até 13/11 inclusão no sistema de
deferimento de quebra de pré-requisito para o
período letivo 2014.2 (SEAP).
•
O diretor Éder Mateus informa que o
projeto de construção da Didática III neste
campus aguarda apenas a liberação da
Administração Estadual do Meio Ambiente
(ADEMA) para prosseguir. (DIREÇÃO).

•
Também em espera a instalação dos
cinco contêineres, que abrigarão duas salas
de aula, dois banheiros e uma sala para as
secretarias dos programas institucionais,
PIBID, PRODOCÊNCIA e LIFE. (SAOP).

Atividades Programadas
•
Previsto para o dia 07/11 o
acolhimento pelo SAES dos estudantes
deferidos no edital 02/2014.
•
03 a 06/11 – PNAIC (Pacto Nacional
pela Alfabetização na Idade Certa (Dep. de
Educação, org. Prof. José Ricardo).
•
05/11 – Recepção dos calouros do
curso de Sistemas da Informação (Dep. de
Sistemas de Informação).
•
07/11, no auditório do campus,
palestras com o Prof. Dr. Anazildo
Vasconcelos da Silva da UFRJ: A mimese
poética do Modernismo (às 10h) e A
construção lírica do social em Chico Buarque
(às 11h30) (PROFLETRAS).
•
11 a 14/11 – IV Semana de
Informática (Dep.
de Sistemas da
Informação).
•
13/11 – II Seminário de Pesquisa do
GeFeLit (Grupo de estudos de Filosofia e
Literatura) A concepção de Sartre sobre a

imaginação, Palestrante Tárik Prata (UFPE),
no auditório do Campus Prof. Alberto
Carvalho às 19h. (Dep. De Letras)
•
17 a 21/11 – XVII SEMAT (Semana
de Matemática). Mais informações via
internet:
http://viisemat.blogspot.com.br/
(Dep. de Matemática).
•
21/11 a 04/12 – período de
aproveitamento de disciplinas (equivalência)
na SEAP Acadêmica.
•
21/11 – I Noite de Gala da Poesia
Contemporânea, às 19h (Dep. de Letras).
•
24 a 29/11 – 2ª Semana AcadêmicaCultural.
•
24 a 26/11 – II Ciclo de Palestras de
Ciências Contábeis (Dep. de Ciências
Contábeis)
•
26/11 – Publicação do edital para
transferência interna de discentes.
•
27/11 a 02/12 – Solicitação de
transferência interna dos discentes na SEAP
Acadêmica.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES!
•
Lembramos aos discentes que se organizem para elegerem seus representantes nos
Conselhos de Coordenação de cursos e de Centro.
•
A BICAMPI comunica a seus usuários mudança no processo de pagamento das multas dos
livros em atraso. A seguir estão as instruções:
Através da página do SIGAA, escolha a opção "Biblioteca" no menu para gerar a
GRU (boleto) do Banco do Brasil e siga os passos a seguir:
1. Selecione sua categoria ("Discente", "Terceirizado" ou "Servidor") e insira os
dados solicitados. Por questões de segurança é exigido também que seja inserido o
CPF. Nos casos de servidores terceirizados será exigido apenas o CPF;
2. Confira os dados apresentados, informe o valor a ser pago e solicite a geração da
GRU;
3. Lembramos que a conferência do pagamento poderá ser feita através do "Meu
Pergamum" a partir do terceiro dia útil após o pagamento no banco, e só então o
usuário poderá realizar novos empréstimos.
Lembre-se!
Realizar o pagamento somente após a devolução do livro;
O usuário poderá acumular multa de até R$10,00 sem impedimento de realizar
novos empréstimos;
A GRU emitida poderá ser paga somente no Banco do Brasil;
Não será necessário apresentar na biblioteca o comprovante de pagamento;
Qualquer dúvida procure sua biblioteca.

