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Campus Picuí vai receber estudantes
norte-americanos
Parceria do IFPB com Oklahoma State University é na área de Agroecologia

U

m passo importante dentro
da política de internacionalização do Instituto Federal
da Paraíba será dado com a visita
em abril próximo de uma delegação do IFPB aos Estados Unidos e
a vinda de estudantes, professores e
pesquisadores ao Campus Picuí em
junho. A viagem para a Oklahoma
State University (OSU) faz parte de
um intercâmbio técnico-científico
que vem sendo amadurecido desde
o início da gestão do reitor Nicácio
Lopes.

Representantes
do IFPB e da
Oklahoma State
University
estabelecem
parceria

O foco inicial da parceria do IFPB
com a OSU será a oferta de um
curso de Sociologia Ambiental por
meio de oficinas práticas, do conteúdo teórico previamente estudado
pelos estudantes norte-americanos,
no Campus Picuí.
Segundo o professor Frederico
Campos Pereira, coordenador do

Curso de Gestão dos Recursos Ambientais do Semiárido no Campus
Picuí, a vinda dos estudantes está
sendo aguardada com bastante expectativa. “Todos os locais necessários para a formação deles, e um
levantamento da infraestrutura da
instituição e da cidade foram aprovados pelos representantes da OSU”
disse.
Ano passado o professor Dr. Charles
Abramson da Oklahoma State University fez uma visita de prospecção
diagnóstica, o que foi ratificado pela
Dra. Tamara Mix que visitou o Campus Picuí e recomendou as instalações daquela unidade de ensino e
as pesquisas aplicadas em agroecologia.
A minuta da proposta do convênio
foi discutida com a OSU/USA e o
IFPB com os representantes da Arinter, PRE, PRPIPG e Proexc. O Plano

de Trabalho foi construído pelo
Campus Picuí e o Departamento de
Sociologia da OSU/USA, mediado
pela ARINTER. Os recursos financeiros dessa parceria ficarão a cargo
da Funetec - Fundação de Apoio ao
IFPB.
O intercâmbio entre as duas instituições vislumbra uma expansão da
parceria para envolver outras unidades além de Picuí, dentre eles, os
Campi João Pessoa, Campina Grande, Cajazeiras e Sousa. Integram a
delegação que irá a Universidade de
Oklahoma a Pró-Reitora de Ensino
Mary Roberta, os Diretores Gerais
Luciano Pacelli do Campus Picuí,
Neilor César do Campus João Pessoa, Lucrécia Petrucci do Campus
Cajazeiras, além de Anselmo Castilho da Funetec e a Assessora de Relações Internacionais Mônica Maria
Montenegro de Oliveira.
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