1º Relatório de Atividades - Centros
Período: 17/03/2020 – 20/05/2020

O Centro de Ciências da Saúde
(CCS), localizado no Campus I,
tem em sua estrutura 10 cursos
de graduação com 2.749 alunos
matriculados, 17 cursos de pósgraduação com 648 alunos
matriculados, contando com 440
docentes e 253 técnicos
administrativos.

Centro de Ciências da Saúde – CCS - Ensino
18/03/2020 – 20/05/2020

01

Coordenação de Fonoaudiologia
1. Preparação de questionário;
2. Centro Acadêmico: desenvolvendo
informativos sobre prevenção e cuidados;
3. Planejamento junto ao CA de divulgação de
telefones úteis, redes de apoio, links para leituras;

4. Planejamento de roda de conversa para
discentes, com convidado sobre o tema de como
manejar a rotina e dificuldades durante a
pandemia;
5. Contato contínuo com os discentes;

6. Vídeo motivacional com os docentes e
discentes;

02

Coordenação de Terapia
Ocupacional
1. Tutoria de turma do curso da Terapia
Ocupacional;
2. Supervisão do trabalho de teleatendimentos
a crianças com TEA e deficiências devido ao
distanciamento social;
3. Acolhimento do corpo discente de Terapia
Ocupacional, por intermédio de redes sociais,
contemplando moção da saúde mental dos
estudantes.

03

Coordenação do Curso de
Especialização em Cuidados
Paliativos
1. Divulgação da importância dos Cuidados
Paliativos para pacientes acometidos pela
Covid-19 por meio de reuniões científicas
remotas, com estudantes, pesquisadores e
profissionais da área da Saúde;
2. Inclusão de conteúdo sobre estratégias de
enfrentamento à Covid 19 na rede pública de
saúde do estado da Paraíba no módulo
introdutório do Curso de Especialização em
Cuidados Paliativos.

7. Vídeo em homenagem aos concluintes 2019.2.

Continua ...
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Centro de Ciências da Saúde – CCS – Pesquisa
18/03/2020 – 20/05/2020

01

Departamento de Fonoaudiologia
1. Elaboração de projeto de pesquisa para
identificação de sinais e sintomas auditivos e
vestibulares em pacientes recuperados da COVID19;

02

03

Departamento de Fisiologia e
Patologia
1. “SARS-CoV-2 (COVID-19): Uma abordagem
clínicolaboratorial, epidemiológica e genética
no estado da Paraíba/Brasil”, em parceria
com o CCM/UFPB.
2. “Identificação in silico de epítopos
constituintes das proteínas estruturais e não
estruturais que compõem o SARSCoV-2
capazes de estimular as células T e B, para
construção de uma vacina baseada em
epítopos múltiplos”
3. “Avaliação do perfil imunológico de pacientes
com suspeita de COVID-19”
4. “Desenvolvimento de testes point of care
eletroquímicos para diagnóstico de COVID19”

-

Departamento de Terapia
Ocupacional
Mais de 11 ações desenvolvidas;

- Diversos grupos de pesquisa envolvidos;
- Produção de 07 artigos no tema do
COVID-19.

Continua ...
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Centro de Ciências da Saúde – CCS – Pesquisa
18/03/2020 – 20/05/2020

04

Curso de Especialização em
Cuidados Paliativos
1. Produção científica sobre Cuidados
Paliativos e Covid 19 no cenário nacional e
internacional: revisão de escopo. (Trabalho
em andamento);

2. Orientação de trabalhos científicos: sobre
Cuidados Paliativos e Covid 19.

05

Núcleo de Estudos e Pesquisas em
Bioética e Cuidados Paliativos
-

Produção de
19.

06 artigos no tema do COVID-

06

Departamento de Odontologia
Clínica e Social
1. Projeto de pesquisa: Impacto da COVID19 no
processo de trabalho e saúde mental na
Atenção Primária à Saúde. Projeto submetido
a FIOCRUZ, pela Rede Nordeste de Formação
em Saúde da Família, UFPB, FIOCRUZ CEARÁ,
FIOCRUZ PERNAMBUCO, FIOCRUZ, PIAUI,
UFC, UFPB e secretarias de saúde.
2. Projeto de pesquisa: COVID-19, segurança do
paciente e práticas colaborativas na Atenção
Primária à Saúde na Região Metropolitana de
João Pessoa. Projeto submetido ao Edital do
CNPq, pelo PPGSC, PPGMDS, UFPB, UEPB,
UFRN.

Continua ...
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Centro de Ciências da Saúde – CCS – Extensão
18/03/2020 – 20/05/2020

01

Departamento de Fonoaudiologia
- Mais de 08 atividades desenvolvidas;
- Destaques:
- Criação de grupo de discussão e tutoria para
fonoaudiólogos da rede hospitalar do Estado
da Paraíba;
- Tutoria de residentes e acompanhamento das
rotinas do serviço de Fonoaudiologia do
HULW durante a pandemia;
- Capacitação para o desenvolvimento de
estratégias para a expressividade no ensino
remoto para professores da rede municipal de
João Pessoa;
- Apoio na confecção das máscaras tipo face
shield na UFPB.

02

Departamento de Terapia
Ocupacional
Mais de 09 atividades desenvolvidas;

- Destaques:
- Projeto “Timbó em Movimento”:
articulação de uma rede da própria
comunidade no enfrentamento à COVID-19;
- Projeto “ResisTO”: população LGBT e as
ações de enfrentamento à pandemia;
- Projeto “Labirinto: terapia ocupacional para
crianças e adolescentes” ;
- Conecte-se: criação de um portal para
tradução do conhecimento em reabilitação;
- Monitoramento de usuários da Unidade de
Saúde da Família do Grotão .

03

Núcleo de Estudos e Pesquisas em
Bioética e Cuidados Paliativos
1. Educação Popular em Saúde no Cuidado em
Enfermagem em Comunidade.
2. Educação em saúde: uma estratégia de

cuidado ao cuidador em cuidados
paliativos.

Continua ...
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Centro de Ciências da Saúde – CCS – Extensão
18/03/2020 – 20/05/2020

04

Departamento de Odontologia
Clínica e Social
Cartilha com informações relativas aos
cuidados que idosos e seus cuidadores devem
tomar para o enfrentamento à COVID-19

E muito mais...
- Entrega do Laboratório de Vigilância Molecular Aplicada para
testagem do novo Coronavírus, que funcionará em parceria com
o Laboratório Central de Saúde Pública do Estado (LACEN-PB)
- Capacitação dos profissionais do LACEN para iniciar a realização
de testes do Sars-Cov-2
- Treinamento dos Professores e Técnicos do Laboratório de
Biologia Molecular do Centro de Ciências Médicas para
realização do diagnóstico do COVID-19
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O Centro de Ciências Humanas,
Letras e Artes (CCHLA),
localizado no Campus I, tem em
sua estrutura 18 cursos de
graduação com 4.348 alunos
matriculados, 19 cursos de pósgraduação com 968 alunos
matriculados, contando com
347 docentes e 115 técnicos
administrativos.

Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes - CCHLA
18/03/2020 – 14/04/2020

Movimentação de Processos

CCHLA em Números
Recebidos

556
processos
movimentados

Enviados

269

287

Total

556
Continua ...
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Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes - CCHLA
18/03/2020 – 14/04/2020

01

Direção do Centro
- Mais de 38 atividades desenvolvidas;
- Destaques:
- Planejamento: Reuniões periódicas;
- Pessoal: férias, pontos, etc.
- Discentes: bolsa estágio, colação de grau, etc.
- Funcionamento do Centro: compras, aquisições,
reserva de sala, etc.
- Meios utilizados: SIPAC, Google meet, Zoom,
Whatapp, telefone, e-mails, Instagram, SCDP,
editor de planilha e editor de texto.
- Dificuldades:
1. Ausência de equipamento (impressora e
escâner);
2. Instabilidade na conexão com a internet;
3. Dificuldades em conciliar as demandas do
teletrabalho com os serviços domésticos e a
atenção aos filhos e aos parentes idosos.

02

Secretaria Integrada de
Atendimento à Graduação
- Mais de 11 atividades desenvolvidas;
- Destaques:
- Cadastro de bancas;
- Consolidação de notas;
- Orientações gerais aos alunos;
- Emissão de certificados de Conclusão de
curso;
- Lançamento de disciplinas;
- Recebimentos de TCCs;
- Atendimento ao público em geral.
- Meios utilizados: SIPAC, SIGAA, Whatapp,
Hangouts, e-mail institucional.

03

Departamentos Acadêmicos
- Mais de 10 atividades desenvolvidas;
- Destaques:
- Rotina: cadastro e acompanhamento de
processos, arquivo, documentos oficiais;
- Disponibilização de informações.
- Meios utilizados: SIPAC, SIGAA, Whatapp,
Skype, e-mail institucional, site
institucional, zoom, Google meets e
Google agenda.
- Dificuldades:
1. Instabilidade na conexão com a internet;
2. Falta de equipamentos (laptops,
celulares com boa resolução de câmeras)

Continua ...
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Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes - CCHLA
18/03/2020 – 14/04/2020

04

05

06

Coordenações de Pós-Graduação

Biblioteca Setorial

Clínica Escola de Psicologia
Mais de 05 atividades desenvolvidas;

13

- Mais de
atividades desenvolvidas;
- Destaques:
- Marcação de defesa;
- Matricula e cadastro de disciplinas;
- Cadastro de bolsas;
- Divulgação de informações.
- Meios utilizados: SIPAC, SIGAA, Shype, Zoom,
e-mails, Sucupira, Whatapp.
- Dificuldades:
1. Ambiente não organizacional;
2. Ausência de equipamento, como impressora
e scanner adequado;
3. Atender às demandas de feedback de
discentes em curto prazo;
4. Estresse social.

- Mais de 04 atividades desenvolvidas;
- Destaques:
- Atendimento remoto aos usuários;
- Planejamento das ações de aquisições;
- Elaboração de ficha catalográfica.

- Meios utilizados: SIGAA, e-mail institucional.
- Dificuldades:
1. Internet doméstica;
2. Conciliar atividades domésticas com
teletrabalho.

- Destaques:
- Atendimento remoto a pacientes;
- Orientação remota a pais e/ou responsáveis;
- Seleção de alunos extensionistas;
- Planejamento e elaboração de projeto.
- Meios utilizados: Whatapp, Skype, telefone.
- Dificuldades:
1. Pacientes que não dispõem de meios para
atendimento/orientação remota;
2. Indisponibilidade de instrumentos pessoais;
3. Exercício da atividade de teletrabalho
conciliada com filhos em idade escolar,
afazeres domésticos, etc.
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O Centro de Tecnologia e
Desenvolvimento Regional
(CTDR), localizado no Campus I,
tem em sua estrutura 03 cursos
de graduação com 539 alunos
matriculados, contando com 51
docentes e 34 técnicos
administrativos.

Centro de Tecnologia e Desenvolvimento Regional - CTDR
18/03/2020 – 14/04/2020

CTDR em Números

1.087

Processos
movimentados

406

atividades
remotas
(e-mails e processos)

e-mails recebidos

681

Continua ...
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Centro de Tecnologia e Desenvolvimento Regional - CTDR
18/03/2020 – 14/04/2020

01

Combate ao
Coronavirus

02

Divulgação

03
Apoio

04

Administrativo
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O Centro de Ciências Agrárias
(CCA), localizado no Campus II,
tem em sua estrutura 07 cursos
de graduação com 1.364 alunos
matriculados, 08 cursos de pósgraduação com 350 alunos
matriculados, contando com
134 docentes e 147 técnicos
administrativos.

Centro de Ciências Agrárias - CCA
18/03/2020 – 20/05/2020

01

Enfrentamento ao Coronavirus

02
Evento

- Web conferência:
- Os procedimentos diários e domésticos para
prevenção a contaminação do COVID-19;
- Cuidados com os alimentos e a alimentação;
- Exercícios físicos em situação de isolamento;
- Atenção à saúde mental em tempos de
Pandemia.

- Envolvidos:
-

Biblioteca setorial;
Docente do setor de Esportes;
Equipe do Centro;
Médico-odontológico e Psicossal do CCA
(enfermeiros, psicólogos, etc) e a
Nutricionista.

- Web conferência: Fakenews e a memória
- Envolvidos:
- Biblioteca setorial.

03
Produção e Divulgação
- “Cartilha sobre Consequências da
Pandemia na vida das Mulheres”

- Envolvidos:
- Equipe do Centro Médico odontológico e
Psicossocial do CCA (elaboração)
- Assessoria de Comunicação do CCA
(divulgação)

Continua ...

Pág. 17

Centro de Ciências Agrárias - CCA
18/03/2020 – 20/05/2020

04

05

06

Monitoramento

Atendimento

Empréstimo e Doação

- Sondagem sobre necessidades dos
servidores do CCA/UFPB diante da
Pandemia.
- Envolvidos:
- Equipe do Centro Médico odontológico e
Psicossocial do CCA

- Atendimento psicológico virtual aos
discentes do CCA.
- Envolvidos:
- Psicóloga Juliana dos Santos Fagundes
Andrade de Aquino.

- Empréstimo: Respiradores para a
Secretaria de Saúde do Município de
Areia/PB
- Doação: Material hospitalar (máscaras,
luvas e etc)

- Envolvidos:
- Direção de Centro;
- Direção do Hospital Veterinário.

Continua ...
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Centro de Ciências Agrárias - CCA
18/03/2020 – 20/05/2020

07

08

09

Doação e Fabricação

Participação

Teletrabalho

- Doação: material de higiene e álcool em gel;
- Fabricação: material de higiene e álcool em
gel;

- Participação de docente Médico
Veterinário infectologista no Comitê
Municipal de Gestão de Crise da Cidade de
Areia-PB.

- Envolvidos:

- Envolvidos:

-

Reitoria (via Pró-Reitoria de Administração);
Direção de Centro;
Direção do Hospital Veterinário.
Docentes do Departamento de Química e
Física

- Setores administrativos funcionando em
teletrabalho e/ou revezamento;
- Suspensão de atividades acadêmicas
presenciais para minimizar risco de
contaminação.

- Depto. de Ciências Veterinárias.
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O Centro de Ciências Humanas,
Sociais e Agrárias (CCHSA), localizado
no Campus III, tem em sua estrutura
06 cursos de graduação com 1.184
alunos matriculados, 02 cursos de
pós-graduação com 57 alunos
matriculados, contando com 141
docentes e 119 técnicos
administrativos.
O Colégio Agrícola Vidal de
Negreiros (CAVN) do CCHSA,
possui 07 cursos presenciais,
770 alunos matriculados.

Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias - CCHSA
18/03/2020 – 20/05/2020

CCHSA/CAVN em Números
Recebidos

2.345
processos
movimentados

Enviados

Total

Movimentação de Processos

1.143

1.202

2.345
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Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias - CCHSA
18/03/2020 – 20/05/2020

01

ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS
- Produção de álcool glicerinado a 80%
- 700 litros de álcool glicerinado
- Prefeituras Municipais (Bananeiras,
Solânea, Arara, Bélem, Borborema, Pilões,
Piloezinho, Tacima, Casserengue e
Serraria),
- Hospital Distrital Ovídio Duarte/SerrariaPB,
- Hospital Distrital de Solânea/Solânea-PB,
- Abrigo São Vicente de Paula/Solânea,
- Delegacia Seccional de Policia Civil,
- Cadeia Pública de Bananeiras,
- Cadeia Pública de Solânea,
- Associação de Catadores de materiais
descartáveis de Bananeiras e Solânea

- Doação de Equipamentos de Proteção
Individual (EPIs) e sabonete líquido
- 44.168 pares de luvas descartáveis;
- 10.000 máscaras descartáveis;
- 120 unidades de papel toalha
- Prefeituras Municipais (Bananeiras,
Solânea, Arara, Bélem, Borborema, Pilões,
Piloezinho, Tacima, Casserengue e Serraria),
- Hospital Distrital Ovídio Duarte/Serraria-PB,
- Hospital Distrital de Solânea /Solânea-PB,
- Delegacia Seccional de Policia Civil,
- Cadeia Pública de Bananeiras,
- Cadeia Pública de Solânea,
- Associação de Catadores de materiais
descartáveis de Bananeiras e Solânea/PB

- Capacitação de profissionais
- Terceirizados: 22 trabalhadores;
- Catadores de resíduos
- Projeto “pão, leite e afeto ”
- Ações conjuntas com as Prefeituras
Municipais de Bananeiras e Solânea-PB
para atender as demandas das crianças
cadastradas nas creches municipais.
- 800 pães, 400 litros de leite pasteurizado
e 400 pacotes de bolachas.

Continua ...

Pág. 22

Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias - CCHSA
18/03/2020 – 20/05/2020

01

ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS
- Acolhimento psicológico on line
- Escuta empática, apoio emocional e
orientações psicológicas durante o período
de suspensão de atividades.

- Atividades informativas
- Divulgação de contatos importantes,
vídeos e cartilhas;
- Publicação de vídeos.

- Produção de materiais
didáticos/educativos/informativos

- Cartilha: Cuidados sanitários básicos
durante o isolamento domiciliar no
enfrentamento da COVID-19;
- Vídeos de como usar máscara
- Produção de materiais didáticos
- Atividade educativa / orientação / prática
integrativa em grupo
- Instagram: orientação a respeito de
informações falsas sobre alimentos
indicados para pacientes com COVID-19 e
de grupos de riscos.

- Pesquisa – alunos de graduação
- Objetivo: identificar algumas condições
vividas pelos discentes e, assim, subsidiar
os docentes na elaboração dos itinerários
pedagógicos dos conteúdos a serem
ministrados
- 230 formulários:
-

apresentaram dificuldades: 19,6%

-

falta de internet: 6%;

-

péssima qualidade da internet: 41%

-

além de dificuldades de
concentração

Continua ...
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Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias - CCHSA
18/03/2020 – 20/05/2020

01

ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS
- Editais
- Edital nº 02/2020 CAVN/UFPB: seleção de
estudantes do cavn para concessão de
auxílio emergencial COVID-19;
- Edital de responsabilidade social: Prevenção
de doenças no meio acadêmico e
Enfrentamento ao COVID 19;
- Manutenção das atividades de assistência
estudantil.
- Residências universitárias
- Visitas técnicas, contatos, comunicações,
reuniões, atividades de intervenção,
prevenção e promoção, de cunho sanitário,
psicológico ou socioeducativo, conduzidas
por um ou mais servidores da equipe.

- Cursos ofertados
- 1. Auxiliar de Nutrição e Dietética;
- 2. Cervejeiro;
- 3. Caprinocultor;
- 4. Agricultor Orgânico;
- 5. Auxiliar de Agropecuária;
- 6. Padeiro;
- 7. Instalador e reparador de redes de
computadores;
- 8. Assistente Administrativo.

- Disciplinamento interno
- Plano de Trabalho dos Servidores do
CCHSA/UFPB;
- Portaria nº 052/GD/CCHSA/UFPB de 18 de
março de 2020;
- Portaria GD/070/2020 de maio de 2020;
- Para os colaboradores terceirizados:
Medidas Preventivas nos Contratos de
Limpeza e Conservação - COVID-19.

Continua ...
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Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias - CCHSA
18/03/2020 – 20/05/2020

02

Administração do Centro
Ambientes organizacionais ligados à Direção do Centro, com atividades realizadas a partir do plano de trabalho durante a Pandemia, previsto
na Portaria nº 052/GD/CCHSA/UFPB de 18 de março de 2020.
- Secretaria de Centro
- Coordenação acadêmica e de avaliação institucional
- Coordenação administrativa
- Coordenação das bibliotecas
- Fiscalização das obras e dos serviços de manutenção
- Coordenação geral dos laboratórios
- Coordenação do almoxarifado
- Chefes dos laboratórios e equipes técnicas
- Coordenação de contabilidade e finanças
- Coordenação do NAE e equipe
- Coordenação de licitação
- Coordenação de esportes
- Coordenação de contratos
- Equipes técnicas demandantes
- Coordenação de patrimônio
- Comissão de sindicância
- Coordenação de transportes e trânsito
- Coordenação de segurança
- Coordenação de tecnologia da informação
- Coordenação de resíduos químicos
- Coordenação da Agenda A3P

Continua ...
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Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias - CCHSA
18/03/2020 – 20/05/2020

03

04

- Graduação:
- Acompanhamento das atividades remotas
dos docentes;
- Cadastro de Bancas de TCC;
- Reuniões departamentais;
- Levantamento de Necessidades de
Capacitação;
- Levantamento das dificuldades e desafios do
Ensino a distância
- CAVN:
- Acompanhamento das atividades remotas
dos docentes;
- Reunião virtual para discussão do calendário
acadêmico;
- Construção de um questionário para levantar
as dificuldades dos discentes.

1. Suspensão das atividades presenciais;
2. Oferta de aulas pela modalidade virtual;
3. As bancas de qualificação e de defesa de
dissertação virtuais;
4. A divulgação da bancas com link da
vídeochamada (sessão pública);
5. As secretarias do PPG's prestão a assistência
necessária à realização da banca de defesa no
que diz respeito à documentação e
divulgação da atividade;
6. Contratação de professor visitante pelo
PPGCAG;
7. Adesão a Resolução da CAPES para
prorrogação das bolsas em caráter
emergencial.

Ensino

Pesquisa

05

Extensão

- Seleção dos bolsistas de forma remota;
- Entrega dos documentos físicos exigidos no
edital e passou a coletar os dados cadastrais
dos bolsistas por meio de ferramentas e
aplicativos digitais;
- Adequações das ações conforme previsto em
calendário, para a modalidade remota;

- Curso de capacitação no uso de ferramentas
para registro das ações de extensão;
- Diagnóstico das ações de extensão: “Perfil das
ações de extensão do Centro de Ciências
Humanas e Agrárias em relação aos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável”
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Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias - CCHSA
18/03/2020 – 20/05/2020

06

Outras Atividades
Transmissões on-line
SÉRIE 1: MICROBIOLOGIA APLICADA À CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS
LIVE 1: Pesquisa em Microbiologia (Tendências).
LIVE 2: Produção de Enzimas Microbianas e suas
LIVE 3: Aplicação de Microrganismos na Indústria de Laticínios e na Produção
de Cervejas Artesanais
LIVE 4: Biofilmes Microbianos e Segurança Alimentar.
LIVE 5: Uso de Revestimentos com Antimicrobianos Naturais para controle da
qualidade pós-colheita de frutas
LIVE 6: Bactérias Láticas: Isolamento, Potencial Probiótico e Aplicação em
Alimentos.
LIVE 7: Utilização de Coprodutos de Frutas na Estabilização de Cepas
Probióticas.
LIVE 8: Aplicação de Microrganismos na Produção de Aguardentes e
Fermentados de Frutas.
LIVE: Mulher na política.

Podcast FoodCast Brasil
- Lançado em maio nas principais plataformas de Streaming
(Spotify, Anchor e Deezer)

- Conta atualmente com 235 seguidores.

Agenda A3P
- Instituída a Agenda Ambiental na Administração Pública – A3P
- Comissão Gestora: PORTARIA GD/047/2020
- Implantada a Política de Sustentabilidade nas aquisições e
contratos
- PORTARIA GD 062/2020;
- Meta 2020: 35% dos itens de consumo e equipamentos
adquiridos produzidos de forma sustentável.
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O Centro de Ciências Aplicadas
e Educação (CCAE), localizado
no Campus IV, tem em sua
estrutura 13 cursos de
graduação com 2.955 alunos
matriculados, 04 cursos de pósgraduação com 143 alunos
matriculados, contando com
191 docentes e 48 técnicos
administrativos.

Centro de Ciências Aplicadas e Educação - CCAE
18/03/2020 – 27/04/2020

01

02

03

Solidariedade

Acesso remoto dos alunos

Pesquisa 1

- Rede de solidariedade para ajudar quem
estivesse precisando de apoio psicológico,
acadêmico, financeiro ou de alimentos no
período de isolamento social devido à
pandemia do coronavírus;
- Formulário, on-line, para o levantamento
das necessidades dos estudantes, servidores
(técnico-administrativos, docentes e
terceirizados) e comunidade externa.
- Arrecadação de R$ 1.380,00 entre 47
servidores.

- Questionários online enviados a todos os
discentes ativos, com o objetivo de obter
informações do acesso remoto dos alunos,
bem como conhecer o interesse e as
condições para participar de atividades
remotas no período da pandemia.
- Envolvidos - Coordenações
- Design, Ecologia, Administração,
Secretariado, Matemática, Letras, LCC,
SI, Antropologia, Contabilidade e
Pedagogia.

- Proliferação da Covid-19 em 187
microrregiões do Nordeste.
- Investigação sobre as localidades do
Nordeste mais vulneráveis à propagação
geográfica da pandemia do novo
coronavírus.
- Envolvidos:
- Rafael Raimundo, do Departamento de
Engenharia e Meio Ambiente (DEMA)

Continua ...
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Pesquisa 2
Consumo de cana de açúcar por
machos de barbela de Sapajus
flavius que habitam a Reserva
Particular do Patrimônio Natural
Engenho Gargaú, Paraíba, Brasil.

- material educativo e informativo,
para orientar o mateiro;
- O mateiro tem um retorno com
informações de atitudes que estão
sendo adotadas por ele pela
família, o número de pessoas que
ele tem compartilhado as
informações e que também estão
adotando atitudes para o combate
a COVID-19

05

06

Ensino

Extensão

Projeto: Conhecimento ecológico
de Populações aos Ecossistemas:
aulas práticas para melhoria do
processo ensino-aprendizagem no
curso de bacharelado em ecologia.

Projeto de Extensão INOVALE.

- Monitores foram desafiados a
pensarem em meios para interagir
com os discentes e enviá-los
informações referentes ao combate
a COVID-19, e relacionar os
conhecimentos da Ecologia de
Populações e dos Ecossistemas
terrestres com a pandemia vigente.

Ação virtual, por meio das redes
sociais do projeto, no sentido de
estimular a inovação nos
empreendimentos locais em
tempos de pandemia. A ação
envolve vídeos tematizando a
inovação e vídeos divulgando
experiências inovadoras do Vale
do Mamanguape nesse
momento de pandemia.

07

Suporte à população
A ação é uma iniciativa do Centro
Acadêmico de Secretariado que
buscou parceria com a prefeitura
de Mamanguape para ter os
equipamentos de proteção
individual necessários para realizar
o trabalho com segurança.
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