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UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 
CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO 

 

 

RELATÓRIO 03 - CAMPUS IV/UFPB 
AÇÕES EM TEMPOS DE COVID-19 

 

Prezada Comunidade Universitária do CCAE/UFPB 
  
Este relatório apresenta relatos de ações que foram desenvolvidas durante o mês de junho de 2020, no âmbito do 
Centro de Ciências Aplicadas e Educação (CCAE), Campus IV da UFPB, visando ao combate à epidemia do coronavírus e 
seus efeitos na comunidade acadêmica interna e na comunidade externa.  
As informações foram coletadas por meio de questionário estruturado (google formulário), enviado por meios 
eletrônicos (whatsapp e e-mail) ao Conselho de Centro, aos Grupos de Chefias de setores do CCAE e aos servidores 
docentes e técnicos de um modo geral. As respostas obtidas foram consolidadas pela Coordenação de Assuntos 
Educacionais e Integração Regional (CASEIR/CCAE) e a Direção de Centro do CCAE. 
 

1 - Titulo: Filosofia e Educação  
 
 Apresentação das temáticas da Filosofia da Educação com a presença de convidad@s 
 Objetivo: Apresentar o tema da Filosofia da Educação suas principais referências  
 Público (interno / externo): Interno e comunidade 
 Quantidade de Pessoas: 150 
 Data / período: 12/06 a 14/08  
 Coordenação / Setor: Cristiano Bonneau; Rosemary Marinho; Wesley Rennier / Educação  
 Contatos: Email: crbonneau1@gmail.com / Instagram: @filosofiaeducaçãoifpb  
 
 
  2 - Titulo: 6° CÍRCULO DE CULTURA FREIREANO. Educação, Mídia e Comportamento  

 

Nesse 2020, o GEPeeeS vivência 10 anos de história educativa naUFPB. No 6° Círculo de Cultura Freireana busca 

estabelecer diálogos e estudo sobre a temática  "Educação, Mídia e Comportamento no contexto de Pandemia Covid-

19. A sociedade tem recibo uma avalanche de informação originárias de uma pluralidade de mídia eletrônicas. Os 

estudos indicam haver um processo sistemático de disparo de informações variadas pelos meios de comunicação e 

redes sociais, provocando uma serie de comportamentos sociais. Tais comportamentos, podem ter uma temporalidade 

diversa: momentânea ou prolongada. Nesse contexto de pandemia Covid-19 no Vale do Mamanguape Paraíba tem 

cotidianamente o tecido social penetrado, inclusive com a proliferação de um turbilhão de Fake News. O  

comportamento social precisa receber informações corretas, pois um modus operandi vai sendo constituindo podendo 

forma conduta individual e coletiva. Um exemplo é quanto  a adesão ao isolamento social, protagonizado pela OMS, 

Ministério da Saúde, Secretárias Estadual e Municipais de Saúde na Paraíba, que lançaram decretos e campanhas 

porem grande parcela social não aderiu, o que provocou grande numero de óbitos. Assim, em tom pedagógico  

acontecerá essa 6a. LIVE estruturada pelo GEPeeeS-CCAE-UFPB. 

Objetivo: 0 GEPeeeS CCAE UFPB realiza o 6° Círculo de Cultura Freireana objetiva estabelecer diálogos e estudos  sobre 

a temática  "Educação, Mídia e Comportamento no contexto de Pandemia Covid-19. A ação será mediada pelo prof. 

PhD Paulo Palhano, tendo com expositores o Dr. Cristiani Bonneau ( Fisoloso-ADUPB), Dra. Ana (Pedagogia - UFPB) e o 

Gilberto Oliveira (Jornalista - UFRN).A sociedade tem recibo uma avalanche de informação originárias de uma 

pluralidade de mídia eletrônicas. Os estudos indicam haver um processo sistemático de disparo de informações 

variadas pelos meios de comunicação e redes sociais, provocando uma serie de comportamentos sociais. Tais 

comportamentos, podem ter uma temporalidade diversa: momentânea ou prolongada. Nesse contexto de pandemia 
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Covid-19 no Vale do Mamanguape Paraíba tem cotidianamente o  tecido social penetrado, inclusive com a proliferação 

de um turbilhão de Fake News. O  comportamento social precisa receber informações corretas, pois um modus 

operandi vai sendo constituindo podendo forma conduta individual e coletiva. Um exemplo é quanto  a adesão ao 

isolamento social, protagonizado pela OMS, Ministério da Saúde, Secretárias Estadual e Municipais de Saúde na 

Paraíba, que lançaram decretos e campanhas porem grande parcela social não aderiu, o que provocou grande numero 

de óbitos. Assim, em tom pedagógico  acontecerá essa 6a. LIVE estruturada pelo GEPeeeS-CCAE-UFPB. 

Público (interno / externo): Comunidade universitária, redes educativas estaduais, estaduais, profissionais de 

comunicação, equipes de saúde, segurança, movimentos sociais e diversos. 

Quantidade de Pessoas: 100 
Data / período: 27/06/2020, às 19h30mim.  

Coordenação / Setor: Paulo Roberto Palhano Silva / GEGeeeS  CCAE - UFPB 

Contatos: Email: ppalhano1@gmail.com / Instagram: @paulo palhano / Facebook: 

https://www.facebook.com/radiouniversitarialn/ / site: https://meet.google.com/nyt-rwer-kdy  ou  

 
 3 - Titulo: O uso do SIG na análise da distribuição Espacial dos casos confirmados e número de óbitos por SARS-COV-2 e 
SRAG no estado da Paraíba, Brasil. 
 
Com a espacialização é possível realizar análises por mesorregião, por microrregião e para todo o estado. Além disso, é 
possível relacionar a distribuição do vírus com o número de hospitalizações e óbitos causados por SRAG, o número de 
leitos de enfermaria e UTI nas regiões do estado, com a população por grupo de idade e a relação com os eixos de 
deslocamento/conexão do estado (rodovias). Além, da possibilidade de auxiliar os gestores públicos na tomada de 
decisão. 
Objetivo: Analisar a distribuição espacial dos casos confirmados e número de óbitos causados pela COVID-19 e por 
SRAG no estado da Paraíba. 
Público (interno / externo): interno e externo 
Quantidade de Pessoas: 04 
Data / período: março//20 a agosto/20 
Coordenação / Setor: Nadjacleia Vilar Almeida / LCG 
Contatos: Email: nadjageo@gmail.com / lcg.ccae.ufpb@gmail.com Instagram: @nadjacleia e @lcg.ufpb / site: 
www.ccae.ufpb.br/lcg 
 
 
 4 - Titulo: Disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso  

 

Revisão dos conteúdos complementares obrigatórios das disciplinas Metodologia do Trabalho Científico e Pesquisa 

Aplicada a Secretariado, além dos conteúdos destinados por cada professor/a orientador/a. Assim, o TCC consiste em 

pesquisa individual orientada, apresentada sob a forma de trabalho monográfico, sobre o tema escolhido pelo aluno e 

aprovado pelo professor orientador, em qualquer área do conhecimento de Secretariado, no âmbito das linhas de 

pesquisa do curso de Secretariado Executivo Bilíngue. 

 Objetivo: Proporcionar ao aluno elementos necessários para ajudar na elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso; 

contribuir com noções básicas, teóricas e práticas do TCC; ajudar o aluno a refletir sobre as diversas formas de se 

construir uma resenha teórica e auxiliar o discente na estruturação das seções do TCC. 

Público (interno / externo): Alunos do curso de Secretariado Executivo Bilíngue 

Quantidade de Pessoas: 16 
Data / período: 08/06 a 13/08/2020. 

Coordenação / Setor: Francisca Janete da Silva Adelino / DCSA 

Contatos: Email: janete_adelino@hotmail.com / francisca@ccae.ufpb.br 

 
5 - Titulo: Projeto de iniciação científica vinculado ao PIBIC 2019/2020  

 

Mapeamento, catalogação, análise e interpretação do fenômeno da modalização no gênero  prefácio. 

Objetivo: Orientar a aluna bolsista na elaboração do relatório final da pesquisa. 

Público (interno / externo): Aluna do curso de Secretariado Executivo Bilíngue 

Quantidade de Pessoas: 03 
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Data / período: 17/03/2020 a 30/07/2020 

Coordenação / Setor: Francisca Janete da Silva Adelino / DCSA  
Contatos: Email: janete_adelino@hotmail.com / francisca@ccae.ufpb.br 

 
 
6 - Titulo: Ações informativas referentes ao corona vírus no contexto da pesquisa "Consumo de Cana-de-açúcar por 

indivíduos  de Sapajus flavius" (PIBIC) 

 
Divulgação, por meio de WhatsApp, de cartilhas informativas e vídeos  referentes ao corona vírus, adoção  de medidas  
preventivas e relação  entre preservação  das matas, dos animais e redução  na transmissão  de vírus.  
Objetivo: Informar dos cuidados e adoção  de medidas preventivas para o coronavírus, bem como a relação  entre  

preservação  das matas, dos animais e redução  na transmissão  de vírus  

Público (interno / externo): Externo (mateiro da pesquisa, sua família  e a comunidade  onde reside na zona rural). 

 Quantidade de Pessoas: 86 
 Data / período: De 20 de março  até  atualmente 

 Coordenação / Setor: Carla Soraia Soares de Castro / DEMA-CCAE 

 Contatos: Email: csscastro9@gmail.com 

 
7 -Titulo: Monitoria e corona vírus 

 

Criação de um grupo de WhatsApp  onde são  postadas informações , medidas preventivas e boletins das secretarias  

municipais referentes a covid-19.  

Objetivo: Divulgar material informativo referente ao corona vírus, medidas preventivas  e boletins das secretarias  

municipais com casos de covid-19 no litoral norte.aos discentes.atendidos por monitores nas disciplinas Ecologia de 

Populações  e Ecossistemas Terrestres  (curso de ecologia) 

 Público (interno / externo): Interno (coordenador, discentes e monitores das disciplinas Ecologia de Populações  e 

Ecossistemas  Terrestres-curso de ecologia) 

Quantidade de Pessoas: 28 
Data / período: 27 de março  até  atualmente 

Coordenação / Setor: Soraia Soares de Castro / DEMA-CCAE 
Contatos: Email: Email: csscastro9@gmail.com 
 
8 - Titulo: Perfil informativo no instagram Primatas do Litoral Norte  

 

Postagens com informações  referentes as espécies  de primatas encontradas no litoral norte da Paraíba, a pesquisa de 

consumo  de cana-de-açúcar por indivíduos  de macaco-prego-galego (Sapajus  flavius) e relação  enyre preservação  

das matas, dos animais e redução  de vírus, inclusive coronavírus.  

Objetivo: Divulgar as pesquisas com espécies de primatas do litoral norte e sensibilizar para preservação  das matas 

dessas espécies  e para redução  de transmissões  do corona vírus 

Público (interno / externo): Externo 
Quantidade de Pessoas: 03 
Data / período: 05 de abril até atualmente 

Coordenação / Setor: Soraia Soares de Castro / DEMA-CCAE 
Contatos: Email: csscastro9@gmail.com / Instagram: @primarasln 

 
9 - Titulo: Apoio psicológico on-line  

 

Apresentação Os atendimentos psicológicos on-line são realizados sob o enfoque da terapia breve. Tem  o objetivo de 

oferecer um apoio emocional os estudantes do CCAE que realizavam o acompanhamento presencial antes da 

pandemia, bem como para outros alunos do Campus que buscam o serviço durante o período de suspensão de 

atividades presenciais.  

Objetivo: Dar apoio psicológico aos estudantes do CCAE durante o período de pandemia  

Público (interno / externo): Estudantes do CCAE 

Quantidade de Pessoas: 37 
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Data / período: Durante o período de duração da pandemia 

Coordenação / Setor: Fátima Maria Carpes Firmino; Katia Emanuelle Barros Cavalcanti 

 / Coordenação de Assistência Estudantil - CCAE 

Contatos: Email: caes@ccae.ufpb.br 

 
10 - Titulo: Acompanhamento dos residentes do CCAE  

 

Visitas periódicas, comunicações, orientações de prevenção ao coronavírus e apoio psicológico aos residentes em 

isolamento social na Residência Universitária. 

Objetivo: Oferecer suporte e apoio aos residentes em isolamento social na Residência Universitária. 

Público (interno / externo): Residentes em isolamento social na Residência Universitária do Campus IV 

Quantidade de Pessoas: 05 
Data / período: Durante a pandemia 

Coordenação / Setor: Daniela Karla Medeiros Vasconcelos / Coordenação de Assistência Estudantil 

Contatos: Email: caes@ccae.ufpb.br 

 

11 - Titulo: Campanha de conscientização sobre o coronavírus 

 

Produção de posts com informações sobre o Coronavírus para manter os discentes bem informados e preparados para 

lidar com eventuais casos de contaminação pelo coronavírus.Os materiais da ação são veiculados nas redes sociais do 

Campus IV - CCAE. 

Objetivo: Oferecer ainda mais informações para que os estudantes se mantenham bem informados e preparados para 

lidar com eventuais casos de contaminação pelo vírus.  

Público (interno / externo): Estudantes do CCAE 

Quantidade de Pessoas: 03 
Data / período: Durante a pandemia 
Coordenação Coordenação / Setor: Daniela Karla Medeiros Vasconcelos / Coordenação de Assistência Estudantil 

Contatos: Email: caes@ccae.ufpb.br 

 
12 - Titulo: Cuidados com a saúde mental e bem-estar durante o isolamento  

 

Apresentação Produção de posts com dicas que podem contribuir com a saúde mental e bem-estar durante o período 

de isolamento social. Os materiais da ação são veiculados nas redes sociais do Campus IV - CCAE. 

Objetivo: Oferecer dicas aos estudantes sobre saúde mental e bem-estar durante o isolamento social  

Público (interno / externo): Estudantes do CCAE 
Quantidade de Pessoas: 03 
Data / período: Durante o período de isolamento  

Coordenação  / Setor: Daniela Karla Medeiros Vasconcelos / Coordenação de Assistência Estudantil 

Contatos: Email: caes@ccae.ufpb.br 
 
13 - Titulo: Curso livre: Antropologia, Saúde e Cuidados em Tempos de Pandemia  

 

Durante os encontros semanais, convidado (a)s de diferentes instituições do Brasil abordam os temas propostos no 

programa o curso. 

Objetivo: Discutir os impactos sociais da pandemia do COVID, bem como, suas implicações para a realização da 

pesquisa etnográfica.  

Público (interno / externo): Discentes das Ciências Sociais 

Quantidade de Pessoas: 85 
Data / período: 16/06 a 18/08 

Coordenação / Setor: Luziana Silva (DCS/CCAE/UFPB), Pedro Nascimento (CCAE/UFPB), Ednalva Neves, Monica Franch, 

Marcia Longhi e Sônia Maluf (CCHLA/UFPB).    

Contatos: Email: luzianas@gmail.com 
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14 - Titulo: Horizontes da Ecologia  

 

A ação de extensão foi adaptada para acompanhar o avanço da Covid-19 no Litoral Norte e entre as Aldeias Potiguaras. 

Por meio do Instagram realizamos postagens informativas para a população sobre o avanço da Covid-19 e sobre modos 

de se proteger do vírus em acordo com as agências de saúde oficiais. Um dos produtos da ação é a confecção de mapas 

que são publicados semanalmente no perfil do projeto no Instagram demonstrando casos de Covid-19 nos municípios 

do Litoral Norte. Além disso, o projeto está realizando atividades de planejamento e qualificação da equipe junto a 

professores da UFPB e fomentando diálogos com representantes das populações tradicionais (camponeses, indígenas 

etc) para buscar compreender alguns outros desafios socioambientais enfrentados no Litoral Norte paraibano possíveis 

de serem debatidos por meio da Educação Ambiental.  

Objetivo: Fomentar a aproximação do conhecimento científico com saberes das comunidades tradicionais do Litoral 

Norte paraibano com o intuito de compreender os processos de enfrentamento dos desafios socioambientais locais.  

Público (interno / externo): Professores, estudantes da UFPB integrantes e colaboradores do projeto. População do 

Litoral Norte da Paraíba e comunidades indígenas Potiguaras. 

Quantidade de Pessoas: 13 
Data / período: 1/04/2020 até 31/12/2020 

Coordenação / Setor: Anderson Alves dos Santos / Departamento de Engenharia e Meio Ambiente (DEMA); Laboratório 

de Análise Geoambiental   

Contatos: Email: aads@gmail.ufpb.br / Instagram: @horizontesdaecologia / (83) 99932291 

 

15 - Titulo: Introdução ao Design  

 

Atividade de divulgação sobre o curso de Design da UFPB envolvendo todos os professores do Ddesign, demonstrando 

o conteúdo introdutório sobre a prática projetual de design através de encontros remotos  e material informacional de 

apoio. 

Objetivo: Abordar conhecimentos introdutórios sobre o design para alunos iniciantes e interessados.  

Público (interno / externo): Alunos matriculados até o quarto período e interessados em design da UFPB. 

Quantidade de Pessoas: 120 
Data / período: 11 de junho a 06 de agosto de 2020 

Coordenação / Setor: Myrla Torres; Angélica Acioly / Coordenação de Design 

Contatos: Email: myrlaltorres@gmail.com / Instagram: @designufpb 

 
 
16 - Titulo: Projeto de Extensão Brinquedo Azul  

 

O Projeto de Extensão Brinquedo Azul, é uma ação promovida pelo Probex intitulada Design de Brinquedos: uma 

alternativa para auxiliar o desenvolvimento infantil de crianças com o espectro autista em Rio Tinto e Mamanguape. O 

brinquedo é um objeto capaz de auxiliar o desenvolvimento físico, cognitivo e emocional das crianças. O transtorno do 

espectro do autismo acarreta dificuldades para que as crianças se adaptem a algumas atividades cotidianas. Partindo 

dessa perspectiva, foi planejado a elaboração objetos lúdicos como uma alternativa para a contribuir com o 

desenvolvimento neuropsicossensoriais e motor de crianças. 

Objetivo: Demonstrar brincadeiras e confeccionar objetos lúdicos com materiais de fácil acesso para estimular o 

desenvolvimento de crianças com o transtorno do espectro autista. 

Público (interno / externo): alunos do curso de design; colaboradoras externo; famílias em atendimento no AME  Rio 

Tinto e Mamanguape; inscritos no instagram.  

Quantidade de Pessoas: 150 
Data / período: 01de abril a 31 de dezembro 2020 

Coordenação / Setor: Myrla Torres/ DDESIGN 

Contatos: Email: myrlaltorres@gmail.com / Instagram: @projbrinquedoazul 
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17 - Titulo: PROJETO DE EXTENSÃO CIDADÃO NO CONTROLE – EDITAL PROBEX  
 
Acompanhamento dos portais da transparência a fim de monitorar a execução orçamentária e financeira dos gastos do 
poder público no combate à pandemia. 
Objetivo: Monitoramento dos gastos realizados pelo poder Público Federal, Estadual e Municipal no combate à pandemia.   
Público (interno / externo): População do Vale do Mamanguape. 
Quantidade de Pessoas: 05 
Data / período: 01/04 a 31/12/2020 
Coordenação / Setor: Morant Vieira Gonçalves Pereira / DCSA  
Contatos: dimmitre@ccae.ufpb.br, cidadaonocontrole@gmail.com, Instagram: @cidadaonocontrole 
 
18 - Titulo: CCAE em Tempos de Pandemia: boas práticas e lições aprendidas 
 
Realização de lives no Instagram oficial do CCAE com os assessores de ensino, pesquisa e extensão, a Direção de Centro 
e representantes das Pró-reitorias de Graduação (PRG), de Pesquisa (PROPESQ) e de Extensão (PRAC) para discutir as 
dificuldades enfrentadas durante o período da pandemia do COVID-19 na UFPB, bem como as lições aprendidas. 
Objetivo: Discutir com a comunidade acadêmica e o público externo os desafios enfrentados e as lições aprendidas durante o 
período da pandemia do COVID-19 na UFPB.   
Público (interno / externo): População do Vale do Mamanguape. 
Quantidade de Pessoas: 08 
Data / período: 12/06 a 09/07/2020 
Coordenação / Setor: Angeluce Soares e Erivaldo Nascimento  
Contatos: angeluce@ccae.ufpb.br; erivaldo@ccae.ufpb.br  
Instagram: @ccae_ufpb_campusiv 
 
19. DADOS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSOS EM JUNHO DE 2020 NO CCAE  
 

 Número total de processos movimentados no CCAE: 390 (enviados e recebidos) 
o Processos movimentados pelos Setores administrativos do CCAE: 103 
o Assessoria Administrativa: 21 
o Biblioteca Setorial: 02  
o Coordenação de Assistência Estudantil: 03 
o Direção de Centro: 60 
o Prefeitura do Campus IV: 17 

 

 Processos movimentados pelas Coordenações de cursos de graduação e pós-graduação:  152 
o Administração: 03 
o Antropologia:  01 
o Ciências Contábeis:  51 
o Ciência da Computação:  5 
o Design:  13 
o Ecologia:  2 
o Letras Língua Espanhola:  26 
o Letras Língua Inglesa:  01 
o Letras Língua Portuguesa:  26 
o Matemática: 03 
o Pedagogia: 02 
o Secretariado Executivo Bilíngue: 04 
o Sistemas de Informação:  02 
o Programa em Letras em Rede Nacional (PROFLETRAS):  11 
o Programa De Pós-graduação Ecologia e Monitoramento Ambiental: 02 

 

 Processos movimentados pelas Chefias Departamentais:  135 
o Departamento de Ciências Sociais:  14 
o Departamento de Ciências Sociais Aplicadas:  32 
o Departamento de Ciências Exatas:  24 
o Departamento de Design:  11 
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o Departamento de Educação:  17 
o Departamento de Engenharia e Meio Ambiente: 07 
o Departamento de Letras:  30 

 

 Processos movimentados pelos Servidores:   
o Técnico-Administrativos:  269 
o Docentes:  121 

 

 Portaria emitida: PORTARIA Nº 2 / 2020 - CCAE-DC   
 
 
 
 

Angeluce Soares (Diretora do CCAE/UFPB) 

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

Walter Júnior, Daniel Silva e Jocélio Coutinho (Equipe CASEIR) 

 
 


