
Programação detalhada seminário discente PROEJA em alusão ao dia do administrador 

08/09 Quarta-feira 09/09 Quinta-feira 10/09 Sexta-feira 

19h – Abertura do seminário 
discente 
DDE 
DET  
Coordenação do curso 

19h – Apresentações culturais 

➢ Marlene Silva 2º ano  

(leitura do poema de 

autoria própria Vilão 

Coronavírus)  

➢ Moacy Cordeiro 2º 

ano (leitura do poema 

de autoria 

própria Coragem e 

força, por uma 

intérprete) 

➢ Sabrina Andrade 

Silva 1º ano - Relato 

escrito de 

experiência vivida 

(leitura do texto 

"Aprender a ouvir a 

mim mesma")     
 

19h – Apresentações culturais 

➢ Sebastião Gameleira 2º 
ano  (leitura do poema de 
autoria própria Fé e 
esperança, por uma 
intérprete) 

➢ José Autemberto2º ano    
(leitura do poema de 
autoria própria Vida de 
viajante, por uma 
intérprete) 

➢ Luciano Lourenço  2º ano  
da Silva  

Relato oral de experiência vivida 
➢ Apresentação em vídeo da 

produção de mandalas 
pelos alunos do 3º ano 

 

19:30h Apresentações 
culturais 

➢ Luciene Belo 

Barbosa Silva 2º 

ano (música as "As 

portas vão se 

abrir", de Suellen 

Lima)  

➢ Ismael da Silva 2º 

ano (leitura do 

poema de autoria 

própria São coisas 

que a gente vê em 

toda periferia  

➢ Jessé Silva (leitura 

de um poema de 

autoria própria, 

com base no 

mote A morte hoje 

matou quem não 

era pra matar) 

19:30 – Documentos 
institucionais que regulam o 
PROEJA no IFPB (Equipe COPED) 

19:30 – Apresentação da produção 
acadêmica dos alunos do PROEJA 

➢ A gestão de pessoas e 
administração – alunos do 
3º ano 

➢ Contabilidade e 
administração – alunos do 
2º ano 

➢ Marketing e administração 
– alunos do 3º ano 

➢ Qual a contribuição da 
administração na 
sustentabilidade do 
planeta? – alunos do 1º e 
2º anos 



 
 

20h Roda de conversa: Da 
educação de jovens e 
adultos à universidade (José 
Vidal de Negreiros – aluno 
egresso PROEJA) 

20h – Como elaborar o trabalho 
de conclusão de curso – a visão 
a partir de alunos egressos  
Getúlio Veloso Guimarães 
Cícera Isabele de Melo França 

21h – Encerramento 
 Coordenação do curso 

 


