
CCSE dobrou o número de programas 
de pós-graduação em 2018 
Mestrados em Geografia, Letras e Literatura e o doutorado em 
Educação foram conquistas importantes do ano 

Apesar da crise e dos cortes de verbas para a Educação em todo o Brasil, o 
Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE) da Universidade do Estado do 
Pará (Uepa) conseguiu o feito de dobrar a quantidade de cursos de pós-
graduação Stricto sensu no Campus I. Graças ao compromisso de professores 
e gestores, os alunos da Uepa e de outras instituições de ensino superior 
terão direito à educação continuada, gratuita e de qualidade.  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Divulga CCSE 
Saiba como foi o ano de 2018 no Centro

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ  CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO

Feira do Livro 
Didático do CCSE 
Em sua primeira 
edição, o evento 
trouxe livros com 
descontos para o 
Centro. Pg 4 

A rematrícula 
online chegou! 
O e-CRCA oferece 
aos alunos mais 
conforto e 
comodidade. Pg 9 

Coleção 
Zoológica tem 
ano de destaque 
Salvou espécies do 
incêndio no MN e 
ganhou verbas. Pg 2 

GRADUAÇÃO  
Ciências Biológicas, Física 

e Química foram 
inaugurados e Ciências 
Sociais chegou à Belém 

PÓS-GRADUAÇÃO  
O crescimento dos 
programas levou o 
Bloco VI a ser todo 

deles

GESTÃO  
O compromisso com a 

valorização do servidor e 
reordenação dos espaços  

seguem firmes



Coleção Zoológica 
contribui para reduzir 
as perdas do Museu 
Nacional 
O ano inspirado da Coleção, 
capitaneada pela professora Ana Lucia 
Gutjahr ainda incluiu recursos da Finep 
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ  PESQUISA

ANDERSON MAIA, DIRETOR DO CCSE 
Chego à metade do mandato como diretor do Centro e, apesar de 
ainda ter muito a caminhar, acredito que venho sendo fiel às promessas 
que fiz em campanha. Fazer educação pública no Pará não é fácil. 
Faltam verbas e, às vezes, falta vontade política. Mas, apesar de todos 
os obstáculos e entraves, entendo que é possível trabalhar o pouco 
que se tem para oferecer aos nossos alunos uma educação de 
qualidade. Pequenos ajustes, algumas concessões. Muita conversa. 
Nem sempre é possível atender a todos, por isso, peço a compreensão 
de quem, em algum momento, se sentiu desamparado. 

O crescimento do Centro é inegável. Conseguimos dobrar a 
quantidade de programas de pós-graduação Strictu senso em 2018. 
Em um momento em que a Educação pública no Brasil está sob diversas ameaças, sofrendo cada vez 
mais cortes de repasses, crescer é uma demonstração de perseverança. Agradeço pessoalmente a 
todos os envolvidos na criação e condução das APCNs e tenham certeza que esta gestão está à 
disposição, de ouvidos e coração aberto, para todos aqueles que queiram ver um CCSE grande. 

LEMBRA DOS GAVIÕES? 
No início do primeiro 

semestre, um casal da 
e s p é c i e G a v i ã o - c a r i j ó 

(Rupornis magnirostris) se 
instalou na castanheira que fica no terreno 
ao lado do Centro e fizeram um ninho. O 
Batalhão de Polícia Ambiental informou que 
o local não pode ser perturbado, sob as 
penas da lei. Desde então, as aves já foram 
e v o l t a ra m , s e m p re q u e p re c i s a m 
reproduzir. Por isso, fique atento!  

A maior perda para a ciência no Brasil em 2018 
foi o incêndio que consumiu o Museu Nacional, 
no Rio de Janeiro. O prejuízo foi incalculável, 
mas a Coleção Biológica Didático-cientifica Dr 
Joachim Adis ajudou a trazer um pouco de 
alento: uma pequena coleção com 314 espécies 
estava emprestada para pesquisas em Belém.

Um curador do MN veio ao Pará recuperar o 
tesouro e ainda levou como a primeira 
doação feita por instituições de pesquisa do 
Norte do Brasil mais 200 espécies, entre 
gafanhotos e esperanças. 

Para fechar 2018 com chave de ouro, a 
Coleção Biológica foi agraciada no edital da 
Finep e, em 2019, deve ganhar a ampliação 
de seu espaço para acomodar a coleção de 
zooplâncton de água doce e passará a 
desenvolver pesquisas sobre a fauna 
microscópica da região.



 

 3

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ ENSINO

Pedagogia

Letras

Ciências Naturais

Ciências da Religião

Geografia

História

Secretariado Executivo Trilíngue 

Pedagogia Bilíngue 

As coordenações de curso de Centro acadêmicos da graduação desenvolveram diversas atividades 
durante o ano. Veja alguns destaques de cada curso:

Eventos

Matemática

Música

Semana do Músico

VIII Semana Acadêmica de Estudantes 
de Letras 

IV Semana Acadêmica 
de Pedagogia

Ciências Sociais

Tema: Caminhos para uma educação 
intercultural integrada aos estudos 
linguísticos e literários 

Tema: A contribuição 
da mulher para a 

cultura musical 

Tema: Outras 
pedagogias, outros(as) 

pedagogos(as) 

IV Seminário de Ciências Sociais
Tema: “Os ecos das Ciências 

Sociais na Amazônia: 
desenvolvimento regional e 

conflitos sociais.

Simpósio celebra aos 18 
anos do curso
Tema: 18 anos formando 
profissionais para diversidade 
religiosa na Amazônia.

Encontro Regional de Bioantropologia
Tema: Bioantropologia no 

Brasil, antropologia forense, 
antropologia genética, entre 

outros.

III Simpósio Os nós da 
questão agrária da Amazônia
Tema: "Violência, 
Estrangeirização e Lutas: 
novos e velhos no frontes 
no Agrária Amazônico.

Comemoração dos 16 anos da Lei de Libras Tema: cidadania e 
democracia na Amazônia Tema: O empoderamento das pessoas 

surdas no Brasil: lutas e resistência.

Executivo e o Encontro 
Amazônico de Secretariado

Tema: "Interculturalidade: 
as faces inovadoras do 
profissional paraense.

IV Seminário de História

II Semana Acadêmica dos Estudantes 
de Matemática (Saem) 
Tema: A matemática 
movendo o mundo. 



                          
Primeira edição da 
Feira do Livro Didático 
do CCSE foi sucesso 
Autores, palestras e o lançamento do 
livro de Marielle Franco marcaram o 
evento 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JOÃO PAULO PASSOS, VICE-DIRETOR DO CCSE 
Ser professor universitário é desafiador. Nos tornamos emissários do 
processo ensino-aprendizagem. Ao ensinar, somos obrigados a 
formalizar pesquisas e a promover a extensão Universitária (Graças a 
Deus!). Descobrimos que nossas carreiras podem ir além e a 
hercúlea missão da gestão pode se tornar um "quarto pé" de nossa 
vida acadêmica. 

Sou professor efetivo desde 2008. Em 2011 já era do colegiado da 
Licenciatura em Ciências Naturais, habilitações em Biologia, Física e 
Química e em 2014 aceitei o desafio de me tornar coordenador do 
curso, por dois mandatos. Fui membro do Conselho Universitário. 
Outro grande aprendizado. Se antes eu tomava decisões e contribuía 
para o bom andamento de um curso de graduação, hoje participo da gestão que obteve as maiores 
conquistas que um Centro da Uepa já viu em apenas dois anos. As metas para 2019 não são menores 
que as já alcançadas nos anos anteriores e estarei a disposição para lutar por melhorias para o nosso 
Centro. Me engrandece e me enche de orgulho fazer parte da gestão do CCSE. 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ EXTENSÃO 

Em 2018 o Centro recebeu a primeira edição 
da Feira do Livro Didático, que trouxe para o 
Hall do Mestrado uma infinidade de títulos 
com valores acessíveis. O projeto, idealizado 
por professores do CCSE foi muito bem aceito 
pelos estudantes, que lotaram o espaço em 
busca das ofertas e das palestras. 

A popularidade garantiu a segunda edição do 
projeto, em 2019. A feira chamou atenção 
também da gestão superior. O diretor da Pró-
reitoria de Extensão (Proex), Osvando Alves, 
manifestou interesse em realizar o evento nos 
demais campi de Belém e avaliar a 
viabilidade de levá-lo a todos os campi do 
Pará.

Primeira edição da 
Feira do Livro 
Didático do CCSE foi 
sucesso 
Autores, palestras e o lançamento do 
livro de Marielle Franco marcaram o 
evento 



Curso de Pedagogia 
Bilíngue começa com o 
pé direito 
O CCSE recebeu a primeira turma de Pedagogia 
Bilíngue no ano de 2018. A boa-nova foi seguida 
de uma qualificação para os tutores do curso 
realizada pelo Instituto Nacional de Educação 
de Surdos (INES). 

A qualificação funcionou como um debate entre 
os tutores da Uepa e o coordenador de Tutoria 
do INES, o professor Thiago Ribeiro. Durante o 
encontro, foram apresentadas dúvidas, 
sugestões e opiniões a respeito do novo curso. 

A graduação funciona virtualmente e, por conta 
disso, a Uepa consegue atingir alunos de várias 
cidades do Pará. Além disso, o curso possibilita 
inclusão de surdos e pessoas com deficiência 
auditiva por reservar 50% das vagas para este 
público. 

 

 5

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ INCLUSÃO 

ACESSIBILIDADE É PRIORIDADE NO CAMPUS I 
A crescente quantidade de alunos surdos no 
campus estimula a criação de projetos de 
acessibilidade. O Núcleo de Acessibilidade e 
Inclusão (NAI) oferta aulas de Libras para 
servidores e o projeto Sinalário, do curso de 
Pedagogia Bilíngue, criou auxílios visuais que 
traduzem o menu do Restaurante Universitário 
e os nomes de diversos espaços-tempos do 
CCSE para a Língua Brasileira de Sinais. A 
conclusão das passarelas de acesso entre os 
blocos também integra essas iniciativas.



 

Laboratório de 
Geografia lança livro 
sobre violência 
Importante para a graduação e a pós-
graduação em Geografia, o espaço 
abrigará pesquisa voltada para a 
violência  

O Laboratório de Pesquisa em Geografia da 
Violência e do Crime (Lab - GEOVCRIM) iniciou 
suas atividades com o lançamento do livro 
“Geografia da Violência - Produção do espaço, 
Território e Segurança Pública”, organizado pelo 
professores Clay Chagas, Marcelle da Silva e 
Denise Vieira. 

A obra dialoga sobre a territorialidade e a 
criminalidade na metrópole belenense através 
da Geografia. A divulgação ocorreu no I  

Encontro realizado pelo laboratório, que contou 
também com mesas redondas e apresentação de 
trabalhos acadêmicos. 

“As pesquisas que serão 
desenvolvidas aqui 
produzirão dados 
importantes, apurados 
com o rigor científico” 

Para o professor Clay Chagas, um observatório 
acadêmico da violência urbana poderá embasar 
a criação de políticas públicas para a área da 
segurança no Estado. 
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Serviço: o livro pode ser adquirido no stand 
da Eduepa na Reitoria. Ele fica aos lado da 
Diretoria de Acesso e Avaliação (DAA).



Cuma celebra 15 anos 
O Núcleo de Pesquisa Culturas e Memórias 
Amazônicas (Cuma) celebrou seus 15 anos com 
seu XIII Seminário Anual. Temas como literatura 
infanto juvenil, cinema e cultura foram 
trabalhados por meio do olhar da poesia e da 
oralidade. Nesses 15 anos de existência, o Cuma 
desenvolveu estudos nas áreas de ensino, 
pesquisa e extensão através de dois grupos de 
pesquisa presentes no núcleo. As linhas 
temáticas dos grupos trabalham o audiovisual, a 
literatura, as linguagens, a ludicidade, as 
memórias e a poética, sempre buscando projetar 
o protagonismo do povo amazônico através de 
suas histórias e vivências. 

Alunos de Música 
ministraram oficina no 
Rio Grande do Sul 
Seis alunos do curso de Licenciatura em Música 
em Vigia ministraram oficinas na cidade de 
Canoas, no Rio Grande do Sul. A ação foi para 
crianças do Projeto Trilhos Sonoros com o 
objetivo de incentivar o aprendizado musical. Os 
músicos também participaram do I Encontro 
Interinstitucional de Educação Musical UERGS/
Uepa, que ocorreu na cidade de Montenegro. O 
evento foi uma parceria entre as universidades e 
o Trilhos Sonoros. Durante a oportunidade, os 
alunos apresentaram projetos de pesquisa e 
extensão realizados em Vigia e fizeram parte do 
Sarau Literário-Musical. 
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ PESQUISA 

UNIVERSIDADE ABERTA DO 
BRASIL OFERECE MAIS DE 
MIL VAGAS PARA ENSINO A 
DISTÂNCIA  

O CCSE conquistou em 
2018 mais mil vagas para 
graduação e pós-graduação 
n o m o d e l o E n s i n o à 
D i s t â n c i a a t r a v é s d o 
programa Universidade 
Aberta do Brasil (UAB). Ao 
todo, são cinco cursos, 

sendo as especializações em 
Ensino da Língua Portuguesa, 
Ensino de Geografia na 
Amazônia e Metodologia de 
E n s i n o e m E d u c a ç ã o 

Inclusiva e as graduações em 
Letras Língua Portuguesa e 
Matemática.  

“O curso gratuito e de 
qualidade vai auxiliar o Pará 
a melhorar cada vez mais 
seus indicadores na Educação 
e na formação dos docentes”, 
avaliou Anderson Maia. Cada 
turma terá 200 vagas e o 
início das aulas está previsto 
para junho de 2019. 



Rapidinhas do Concen* 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UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ  GESTÃO 

JORNAL DIVULGA CCSE  

Coordenação  

Anderson Maia                     
Fernanda Martins/ Ascom CCSE  

Projeto Gráfico  

Pages 
Ana Lays Lago  
Olivia Varela 

Fernanda Martins 

Fotos 

Nailana Thiely/Ascom Uepa 
Olivia Varela 

Fernanda Martins 
Divulgação  

Freepik 
Ozéas Santos/AID 

Texto 

Olivia Varela 
Fernanda Martins 

Revisão  

Anderson Maia 
João Paulo Passos 

Olivia Varela 
Fernanda Martins 

Impressão  

Centro Gráfico da Uepa 

O jornal foi pensado como uma 
forma de prestação de contas da 
gestão para a comunidade 
acadêmica. Quaisquer sugestões 
ou correções podem ser enviadas 
para o email divulgaccse@uepa.br.

• O projeto da Lanchonete Universitária foi aprovado pelo 
Concen. Ele consiste em um subsídio para que as lanchonetes 
dos campi que ainda não possuem Restaurante Universitário 
possam oferecer um lanche equilibrado e de qualidade por 
um valor acessível a todos os alunos. O projeto aguarda 
apreciação no Consun.

• Após registro de denúncias de violência e assédio contra as 
mulheres no Campus I, feitos pelos coletivos femininos do 
Centro, o Concen criou uma comissão composta de 
professores e alunos para acolher as vítimas e acompanhar os 
casos.

* O Conselho de Centro (Concen) é um órgão da gestão universitária 
formado por representantes da diretoria, das coordenações de curso, 
dos departamentos, técnicos e alunos. Em reuniões ordinárias 
mensais, o grupo debate projetos, propostas e emendas ao regimento 
do CCSE. É a última instância de decisão do Centro, submetendo-se 
apenas ao Conselho Universitário (Consun).

• O conselho aprovou uma Instrução Normativa para regular a 
realização de vendas dentro do espaço físico do Campus I. Os 
interessados no comércio como forma de assistência para a 
caminha acadêmica devem procurar a CAD.

• O projeto de recriação da Revista Interlinguagem, sob 
responsabilidade do professor Marco Antônio Camelo, atual 
coordenador de Letras, foi acatado, como forma de resgatar 
publicações acadêmicas na área.



 

 

 9

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ GESTÃO  

e-CRCA está disponível 
para requerimentos e 
rematrícula online 
Buscando facilitar a vida dos alunos com 
solicitações mais simples, o Centro criou 
o espaço virtual

Em 2018 entrou no ar o sistema online da 
Centro de Controle e Registros Acadêmicos 
(CRCA). O que antes necessitava de uma 
visita física, agora pode ser resolvido pela 
internet com muito mais comodidade. 
Requerimentos, cert i f icados e até a 
rematrícula podem ser feitos através do e-
CRCA. O link direto está na home do nosso 
site oficial.

Canais oficiais de 
comunicação do CCSE

(91) 98376-1583

ccse.uepa.br/ccse

CcseUepaOficial

@ccseuepa

CCSE UEPA

divulgaccse@uepa.br

@uepaccse

Dúvidas, sugestões de divulgação 
e as últimas notícias do Centro 

você encontra aqui!

NINGUÉM VAI FICAR SEM CARGA 
A gestão do Centro entende que 
vivemos na era das comunicações e ter 
aparelhos celulares e computadores 
descarregados não é uma opção. 
Pensando nisso, desenvolvemos os 
totens de energia, que começaram a 
ser implantados no Campus I em 
2018.
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ GESTÃO 

CCSE passou por uma reordenação geral para a 
otimização de seus espaços físicos  
Visando valorizar e dar mais conforto ao servidor e ainda melhorar os fluxos de 
trabalho, a gestão vem trabalhando reforma e realocação de salas e setores 
Além dos exemplos citados no infográfico, o Centro concretizou a intenção de trazer todas as 
coordenações para o Bloco I - a exceção de Letras e Ped. Bilíngue, localizadas no Bloco III - e deixar o 
Castelinho todo dedicado à pesquisa. O Bloco VI também passou por mudanças e deverá ser 100% dos 
programas de pós-graduação.

business timeline
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BIBLIOTECA SETORIAL 
DO PPG EM EDUCAÇÃO 

NOVO PROTOCOLO GRÁFICA RÔMULO 
MOURÃO RODRIGUES

CRCA SALA DE 
MATERIAL 
DIDÁTICO 

Uma conquista 
do PPGED, a 
biblioteca traz 
títulos-chave 
para os alunos

A nova sala 
desafogou o 
trabalho e deu 
mais conforto 
aos servidores

Sala para as 
demandas de 
impressão do 
Centro. No 
mesmo espaço 
está a Sala 
dos Motoristas

O espaço foi 
reformado e 
reorganizado 
para melhor 

atender alunos e 
servidores

Todos os 
recursos em 
um só lugar
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PROFESSORES DO CCSE SÃO HOMENAGEADOS 
NA ALEPA 
Os professores Anderson Maia e Ivanilde 
Apoluceno receberam, em dezembro de 2018, a 
Medalha de Honra ao Mérito - Educação, prêmio 
criado pelo deputado Airton Faleiro para 
ressaltar as pessoas com grandes serviços 
prestados à educação no Pará.  Maia recebeu a 
homenagem por sua gestão do CCSE e o 
apostilamento do Pedagogo e Apoluceno por 
seus feitos à frente do Programa de Pós-
graduação em Educação.

Desde seu início, a gestão do Centro busca uma 
aproximação maior com a Assembleia Legislativa 
do Pará (Alepa), para viabilizar a liberação de 
Emendas Parlamentares, valores que são 
investidos em construções como auditórios, salas 
de aula e laboratórios em vários campi. 

Em 2018, foram acordadas emendas para 
financiar sonhos antigos dos alunos como a 
creche do Campus I, ampliação do RU e o “Ver-o-
Pesinho”, local que abrigará o comércio informal 
no Centro.  

E a parceria segue firme e forte para 2019. O 
diretor do Centro já recebeu em seu gabinete o 
deputado Galileu Moraes (PSC), que é egresso 
da Uepa e companheiro de luta de Maia desde o 
movimento estudantil. 

Emenda 
federal para 

construções e 
ampliação de 
espaços no 

Centro

Emenda 
federal para a 
construção do 
auditório no 

campus de Vigia

Emenda 
estadual para a 
construção da 

primeira fase das 
passarelas do 

CCSE 

Emenda 
estadual para a 
construção da 

segunda fase das 
passarelas do 

CCSE 

R$ 500 mil R$ 380 mil R$ 100 mil R$ 100 mil

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ GESTÃO 

Parceria do Centro com a 
Assembleia Legislativa 
rende frutos 
Emendas liberadas para o CCSE 
garantem diversas melhorias na 
infraestrutura dos campi 
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ  GESTÃO 

Anderson Madson Oliveira Maia 
Diretor do CCSE 

João Paulo Rocha dos Passos 
Vice Diretor do CCSE

Gestão do Centro de Ciências Sociais e Educação 

Taíssa Tavernard de Luca 
Licenciatura em Ciências da Religião 

Diego Ramon Silva Machado 
Licenciatura em Ciências Naturais 

Mário Jorge Brasil Xavier 
Licenciatura em Ciências Sociais 

Manoel Ribeiro de Moraes Júnior 
Licenciatura em Filosofia 

Andrey Gomes Martins 
Licenciatura em Física 

Fabiano de Oliveira Bringel 
Licenciatura em Geografia 

Venize Nazaré Ramos Rodrigues 
Licenciatura em História 

Marco Antônio da Costa Camelo 
Licenciatura em Letras L Portuguesa 

André Diniz 
Licenciatura em Letras Língua Inglesa 

Raquel da Silva Gomes 
Licenciatura em Letras - Libras 

Acylena Coelho Costa 
Licenciatura em Matemática 

Eliana Camara Cutrim  
Licenciatura em Música 

Ceila Ribeiro de Moraes 
Licenciatura em Pedagogia 

Maria Joaquina Nogueira da Silva 
Licenciatura em Pedagogia Bilíngue 

João da Silva Carneiro 
Licenciatura em Química 

Marcelo de Souza Correia 
Bacharelado em Secretariado Executivo Trilíngue  

Marcos Vinícius Miranda da Silva 
Licenciatura em Ciências Biológicas 

Iracildo Pereira Castro 
Departamento de Psicologia - DPSI  

Jorgete Maria Portal Lago 
Departamento de Artes - DART 

Eliza Souza da Silva 
Departamento de Matemática, Estatística e 

Informática - DMEI 

Willame de Oliveira Ribeiro 
Departamento de Filosofia e Ciências Sociais - 

DFCS 

Geraldo Bruno Costa de Andrade 
Departamento de Educação Especializada - DEES 

Victor Wagner Bechir Diniz 
Departamento de Ciências Naturais - DCNA 

Ednalvo Apóstolo Campos 
Departamento de Língua e Literatura - DLLT 


