UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO

RELATÓRIO 01 – CAMPUS IV/UFPB
AÇÕES EM TEMPOS DE COVID-19
Prezada Comunidade Universitária do CCAE/UFPB
Este é um breve relato das ações que foram ou estão sendo desenvolvidas, até o momento (de 18 de março a 24
de abril de 2020) , no âmbito do Centro de Ciências Aplicadas e Educação (CCAE), Campus IV da UFPB, visando o
combate à epidemia do Corona Vírus e seus efeitos na comunidade acadêmica interna e na comunidade externa.
A coleta dessas informações se deu por meio do Conselho de Centro do CCAE/UFPB e as respostas obtidas por email, e ainda pelo contato direto com algumas pessoas que coordenam as ações.
1. Rede de solidariedade do CCAE
Por iniciativa da Direção de Centro do CCAE, foi lançada, no dia 06 de abril, uma 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.
Foi disponibilizado um formulário, on-line, para fazer o levantamento das necessidades dos estudantes, servidores
(técnico-administrativos, docentes e terceirizados) e comunidade externa. A ferramenta permite que o indivíduo se
identifique, informe o tipo de ajuda que precisa, e compartilhar impressões pessoais sobre o momento vivido.
Paralelo a isso, foi realizada uma campanha de mobilização de recursos financeiros com servidores docentes e
técnico do CCAE, pois a avaliação era que a metodologia mais interessante para esse momento seria arrecadar o
dinheiro e repassar por meio de transferência ou em espécie para quem apontasse demanda material (alimento ou
ajuda financeira).
Até o momento atual da campanha, foi realizada uma arrecadação de R$ 1.380,00 entre 47 servidores do Campus
IV/UFPB, que foi utilizado para atender pedidos de estudantes que solicitaram alimentos ou ajuda financeira.
Também foram encaminhados alunos para atendimento psicológico e esclarecidas dúvidas sobre acesso dos
estudantes a auxílios e outros benefícios.
2. Levantamento das condições de acesso remoto dos alunos
As coordenações dos cursos de graduação do CCAE (Design, Ecologia, Administração, Secretariado, Matemática,
Letras, LCC, SI, Antropologia, Contabilidade e Pedagogia), estão realizando pesquisas, através de 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. Essa
ação visa fornecer informações que auxiliem na elaboração de atividades e de ações administrativas e pedagógicas,
por parte das coordenações e curso e das chefias departamentais.
3. Pesquisa sobre a proliferação da Covid-19 em 187 microrregiões do Nordeste
O professor e pesquisador Rafael Raimundo, do Departamento de Engenharia e Meio Ambiente (DEMA) do Centro
de Ciências Aplicadas e Educação (CCAE) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), no campus IV, em Rio Tinto e
Mamanguape, está realizando uma investigação sobre as localidades do Nordeste mais vulneráveis à propagação
geográfica da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).
A pesquisa utiliza dados de transporte rodoviário para caracterizar a rede de fluxos de pessoas entre as 187
microrregiões continentais que fazem parte do Nordeste brasileiro e passou a integrar o Observatório Covid 19-BR,
além de obter apoio do Comitê Científico do Consórcio Nordeste, na análise estratégica de informações para o
combate ao coronavírus.
4. Projeto de Ensino Conhecimento ecológico de Populações aos Ecossistemas: aulas práticas para melhoria do
processo ensino-aprendizagem no curso de bacharelado em ecologia.
Público interno: discentes que cursaram as disciplinas Ecologia de Populações e Ecossistemas terrestres
(ECOLOGIA/UFPB)
Coordenação: Profa. Dra. Carla Soraia Soares de Castro (DEMA/UFPB)
Abrangência das ações: 25 alunos e 02 monitores
Tecnologia utilizada: Whatsapp
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Descrição: Os monitores foram desafiados, pela docente dessas disciplinas e coordenadora do projeto de
monitoria/ensino, profa. Carla Soraia, a pensarem em meios para interagir com os discentes e enviá-los
informações referentes ao combate a COVID-19, bem como relacionar os conhecimentos da Ecologia de
Populações e dos Ecossistemas terrestres com a pandemia vigente. Os monitores criaram um grupo de whatsapp
para interagir com os discentes. Para saber como estão os colegas discentes, atendidos por eles na monitoria, os
monitores elaboraram um questionário on-line, perguntando se estão adotando o isolamento social, com quantas
pessoas estão vivendo, que cuidados estão adotando e do interesse em receber materiais relacionados ao combate
a COVID-19. Com base nas repostas dos discentes, os monitores iniciaram as trocas de materiais informativos e
sugestões de palestras on line relacionados ao tema.
5. Projeto de Pesquisa: Consumo de cana de açúcar por machos de barbela de Sapajus flavius que habitam a Reserva
Particular do Patrimônio Natural Engenho Gargaú, Paraíba, Brasil.
Público externo: Mateiro, sua família e vizinhos que residem em Lerolândia - PB
Coordenação: Profa. Dra. Carla Soraia Soares de Castro (DEMA/UFPB)
Bolsista PIBIC: Tatiana Silva (Ecologia/UFPB)
Colaboradora: Sandra Maria Rodrigues da Silva (Especialização em Meio Ambiente – IPE)
Abrangência das ações: 36 pessoas (mateiro, esposa, filha, filho e os 08 vizinhos da rua que têm 4 pessoas por
residência)
Tecnologia utilizada: Whatsapp
Descrição: Com a suspensão das atividades presenciais no combate a COVID-19, o mateiro que acompanha a
coordenadora e a bolsista PIBIC ao campo para observação de indivíduos da espécie Sapajus flavius (macaco prego
galego), na Reservar e nas plantações de cana-de-açúcar, propriedades da Japungu S/A, teve suas atividades
suspensas. Por conhecer a realidade social do mateiro e entender que as comunidades de baixa renda estão mais
vulneráveis a Covid-19, a coordenadora, a bolsista e a colaboradora do projeto de pesquisa fizeram um
levantamento de material educativo e informativo, para orientar o mateiro, sua família e este ser agente
multiplicador no seu bairro. Cartilhas, em linguagem acessível e vídeos com narrativa em cordel são alguns dos
materiais que são enviados semanalmente. Formas de higienização mais adequadas a condição social, uma vez que
álcool em gel é um item de valor dispendioso, orientações de higiene pessoal e da residência, distanciamento social
e orientações para consumo de alimentos, dentro dos itens disponíveis ao mateiro e sua família, que ajudam na
manutenção do sistema imunológico, também estão sendo abordados. O mateiro tem nos dado um retorno com
informações de atitudes que estão sendo adotadas por ele pela família, bem como o número de pessoas que ele
tem compartilhado as informações e que também estão adotando atitudes para o combate a COVID-19.
6. Projeto de Extensão INOVALE.
Público externo: Empreendedores do Vale do Mamanguape
Público interno: estudantes do CCAE
Coordenação: Professoras Tabira Andrade e Márcia Saeger (DCSA/UFPB)
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.
7. Ação do Centro Acadêmico de Secretariado Executivo de suporte à população do Vale do Mamanguape para
realizar a solicitação do auxílio emergencial .
Público externo: População do Vale do Mamanguape com perfil para o auxílio emergencial
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.

Angeluce Soares (Diretora do CCAE/UFPB)
Erivaldo Pereira do Nascimento (Vice-diretor do CCAE/UFPB)
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