
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CENTRO DE EDUCAÇÃO

Prezados/as docentes, técnicos/as e estudantes do Centro de Educação,

Recebam, mais uma vez, as boas-vindas da Direção de Centro para o novo semestre letivo da
graduação que se inicia, na próxima segunda-feira, dia 21 de fevereiro de 2022.

A primeira semana de aula, como planejado, ocorrerá de forma remota para todas as turmas,
contando com uma diversidade de atividades de acolhida ao Centro de Educação: orientações,
debates, mini-cursos, oficinas. Essa programação foi organizada tanto pela Direção de Centro
como pelas Coordenações dos Cursos de Graduação. Pedimos participação dos estudantes e
apoio dos docentes para o seu pleno desenvolvimento.

Vejam como será organizado esse semestre letivo:
- Todos os componentes curriculares ocorrerão de forma remota até o dia 20 de março,
conforme decisão do CONSEPE, após votação ocorrida no dia 16/02.

- No dia 21 de março de 2022, aqueles componentes que foram ofertados de forma presencial no
ato da matrícula, deixarão de ocorrer no modo remoto e passarão a ocorrer nas salas de aula do
Centro de Educação (presencialmente).

- Os componentes curriculares previstos no modo remoto seguirão nesse formato até o final do
semestre letivo, como planejado.

- Os estágios curriculares obrigatórios continuam na forma híbrida, como planejado.

Como Direção de Centro, em conjunto com Departamentos e coordenações de cursos, estamos
realizando, no período de 08 a 18 de fevereiro, um planejamento participativo para o ano 2022,
para que possamos melhor desenvolver as atividades acadêmicas e administrativas no âmbito do
CE, a partir do princípio da gestão democrática da educação e da defesa da Universidade pública,
gratuita e de qualidade. Estamos envidando esforços para receber a comunidade que virá ao
presencial da melhor forma possível, mesmo com as dificuldades impostas pelas limitações
orçamentárias no atual contexto do ensino superior público brasileiro e pela condução da gestão
superior de nossa UFPB.

Aos estudantes ingressantes no Centro de Educação, assim como todos/as os/as novos/as
docentes, nossas especiais saudações.

Que venha o semestre letivo 2021.2! 

Atenciosamente,



CALENDÁRIO DE INÍCIO DAS AULAS E SEMANA DE
ACOLHIDA AOS ESTUDANTES

(MODO REMOTO)
 

21  DE FEVEREIRO DE 2022

INÍCIO DO PERÍODO LETIVO 2021.2  -  Coordenações  de  Curso  -  acolhida  aos  iniciantes  e

veteranos

PSICOPEDAGOGIA:  encontro  com  discentes  –  14h00

Link  de  acesso :  https://meet.google.com/fsi-hqcx-hgr

CIÊNCIAS DAS RELIGIÕES:  acolhida  aos  discentes  –  19h00

Link  de  acesso :  https://meet.google.com/cuj-stqr-ibx

PEDAGOGIA DO CAMPO:  Aula  Magna  -  19h00

Canal  do  YouTube  do  Centro  de  Educação  -  youtube.com/CentroDeEducaçãoUFPB

PEDAGOGIA:  no  primeiro  momento ,  encontro  apenas  com  os  ingressantes .  Em  seguida ,

com  todos  os  estudantes  com  a  Coordenação  do  curso .

MANHÃ
Convite  aos  estudantes  INGRESSANTES  2021 .2  -  Compreendendo o Curso de Pedagogia
Horário :  7 :30  às  9 :30

Link  da  videochamada :  https://meet.google.com/bvg-rvon-ydn

Convite  a  tod@s  os/as  estudantes  do  curso  matutino  -  A Pedagogia como campo de
conhecimento e campo profissional  -  Informativo  sobre  o  período  2021 .2

Horário :  9 :30  às  11 :00

Canal do YouTube CE - youtube.com/CentroDeEducaçãoUFPB

TARDE
Convite  aos  estudantes  INGRESSANTES  2021 .2  -  Compreendendo o Curso de Pedagogia
Horário :  13 :15  às  15 :15

Link  da  videochamada :  https://meet.google.com/hki-ctru-bgv

Convite  a  tod@s  os/as  estudantes  do  curso  vespertino  -  A Pedagogia como campo de
conhecimento e campo profissional - Informativo  sobre  o  período  2021 .2

Horário :  15 :30  às  17 :00

Canal do YouTube CE - youtube.com/CentroDeEducaçãoUFPB

NOITE
Convite  aos  estudantes  INGRESSANTES  2021 .2  -  Compreendendo o Curso de Pedagogia  -

Informativo  para  ingressantes

Horário :  19 :00  às  20 :30

Link  da  videochamada :  https://meet.google.com/sfd-nyza-nxd

Convite  a  tod@s  os/as  estudantes  do  curso  noturno  -  A Pedagogia como campo de
conhecimento e campo profissional - Informativo  sobre  o  período  2021 .2

Horário :  20 :40  às  21 :40

Link  da  videochamada :  https://meet.google.com/hki-ctru-bgv

https://meet.google.com/fsi-hqcx-hgr
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22  DE FEVEREIRO DE 2022

MANHÃ E TARDE
Direção  e  Assessorias  -  -  Acolhida  aos  iniciantes  e  veteranos  de  todos  os  cursos  de

graduação  do  CE

Canal  do  Youtube  do  Centro  de  Educação  -   youtube.com/CentroDeEducaçãoUFPB
8h00 | 14h00  -  Direção  de  Centro  –  Abertura  e  boas-vindas  

8h30 | 14h30  -  Ensino  –  Ana  Cláudia  da  Silva  Rodrigues  (AGRAD)  

9h00 | 15h00  -  Pesquisa  -  Eduardo  Jorge  Lopes  da  Silva  (APP)  

9h30 | 15h30  -  Extensão  –  Quézia  Vila  Flor  Furtado  e  Maria  da  Conceição  Gomes  de

Miranda  (AEXT)  

10h00 | 16h00  –  Encerramento  –  Direção  de  Centro

NOITE
19h00  Palestra  Darcy  Ribeiro :  comemorações  do  centenário

Profa .  Dra .  Adelia  Miglievich

Coordenação :  Prof .  Dr .  Roberton  Rondon  

Canal  do  Youtube  do  Centro  de  Educação  -   youtube.com/CentroDeEducaçãoUFPB  

23  DE FEVEREIRO DE 2022

Apoio  Estudantil  no  Centro  de  Educação :  orientações  da  Assessoria

|  MANHÃ              |   TARDE                 |   NOITE
  08  às  10  horas        14  às  16  horas          19  às  21  horas

Canal  do  Youtube  do  Centro  de  Educação  -  youtube.com/CentroDeEducaçãoUFPB  

24  DE FEVEREIRO DE 2022

Minicurso 1:
Introdução  ao  SIGAA  para  estudantes  (9h - 11h)

INSCRIÇÃO:  https : / /sigeventos .ufpb .br/eventos/public/evento/minicurso1

Link  da  videochamada :  https://meet.google.com/oek-trhp-hrc

Minicurso 2:
Entendendo  o  meu  curso  de  graduação  -  procedimentos  básicos  e  estrutura  (13h-15h)

INSCRIÇÃO:  https : / /sigeventos .ufpb .br/eventos/public/evento/EMCGPBE

Link  da  videochamada :  https://meet.google.com/jeh-ehqu-hms

Minicurso 3:
Campos  de  Atuação  dos  Profissionais  da  Educação  (15h-17h)

INSCRIÇÃO:  https : / /sigeventos .ufpb .br/eventos/public/evento/CADPE

Link  da  videochamada :  https://meet.google.com/nzu-xqgq-aan

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS E MINICURSOS: SETOR DE APOIO PEDAGÓGICO (SAP)

NOITE  |   19h00
Aula Magna do Fórum de Diretores de Centro da UFPB
Palestra  com  o  médico  e  neurocientista

Prof .  Dr .  Miguel  Nicolelis  sobre  os  cenários  da  pandemia  –  Canal a definir

https://sigeventos.ufpb.br/eventos/public/evento/minicurso1
https://sigeventos.ufpb.br/eventos/public/evento/EMCGPBE
https://sigeventos.ufpb.br/eventos/public/evento/CADPE

