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Título Resumo do Projeto Área temática Equipe Campus 

VII Festival de Cultura 
Negra e Popular de 

Cabedelo 

Em comemoração à semana da consciência negra e ao 
aniversário da morte de Zumbi dos Palmares (20 de 
Novembro), o Núcleo de Pesquisa e Defesa do 
Patrimônio Cultural de Cabedelo (NUPPACC - 
participante da Rede Rizoma de Extensão do IFPB) em 
parceria com o Grupo de Tradições Culturais Tambores 
do Forte e contando com apoio de diversos grupos, 
organizações culturais e artistas, realizará entre os dias 
14 e 19 de Novembro de 2016, o “VII Festival de 
Cultura Negra e Popular de Cabedelo”. O Festival, que 
possuirá apresentações e atividades na Fortaleza Santa 
Catarina no período noturno, e no Campus Cabedelo do 
IFPB, no período diurno, é realizado desde 2008 e tem 
se afirmado com um dos principais eventos de 
divulgação e visibilidade das expressões e referências 
culturais do município. Cabedelo é um dos lugares onde 
se verifica uma das mais antigas presenças do 
processo colonial europeu nas Américas e observa-se 
em sua população alto grau de miscigenação negra e 
indígena. Possui, por isso, amplo espectro de 
referências culturais e arquitetônicas que se 
mantiveram vivas em sua base sociocultural. A 
Fortaleza Santa Catarina, que possui séculos de 
história e é tombada pelo IPHAN, se constitui como 
palco e abrigo para boa parte dessas referência 
culturais. O Festival é desse modo, uma culminância 
para os artista e grupos de cultura popular de Cabedelo 
e possibilita aos participante, a apresentação de seus 
trabalho ao grande público da Região Metropolitana de 
João Pessoa. 

Cultura 

Jose Henrique Bezerra 
Mantovani;Phelipe Gomes Guedes da 

Silva;Breno Lopes dos Santos 
Silva;Rogerio Silva Bezerra;Christinne 

Costa Eloy;Valeria Camboim 
Goes;Licio Romero Costa;Edinilza 

Barbosa dos Santos;Glauco 
Alexandre Bento da Silva;Raquel 

Costa Goldfarb 

CAMPUS 
CABEDELO 



Órbita - Semana de 
Educação, Cultura, 

Ciência e Tecnologia do 
Campus Cabedelo -  

2016 

O Órbita - Semana de Educação, Cultura, Ciência e 
Tecnologia é um evento anual do Campus Cabedelo, 
realizado inicialmente em 2013 num formato de “feira 
de ciências, cultura e arte”, mas em 2014 e, mais 
fortemente em 2015 a partir do financiamento do 
PROEVEXT, agregou ações culturais e de pesquisa e 
extensão envolvendo a comunidade interna e externa 
do Campus, mediante palestras, oficinas, apresentação 
de trabalhos científicos, dentre outras. Objetiva-se 
integrar de forma interdisciplinar os projetos existentes, 
divulgar a produção acadêmica do Campus nas áreas 
de pesquisa e extensão, trocar saberes e experiências 
entre comunidade interna e externa, promover cultura e 
socialização entre os estudantes do Instituto e da Rede 
Municipal, bem como vivenciar na prática os 
conhecimentos adquiridos nos cursos ofertados pelo 
Campus, a partir de temas de interesse comum. 
Enquanto metodologia, o Órbita será realizado no 
Campus Cabedelo, nos dias 17 a 19 de novembro de 
2016, carga horária total de 24 horas, com participação 
estimada de 800 pessoas, através de parcerias sociais 
e atividades interdisciplinares perpassando por 
minicursos, oficinas, apresentações culturais, fórum de 
pesquisa e extensão, câmara de extensão e feira de 
conhecimentos, com custo estimado em R$ 10.000,00. 
O evento envolverá servidores e estudantes do IFPB, 
rede municipal de ensino de Cabedelo e apoio de 
parceiros sociais. Essa ação está vinculada às 
atividades desenvolvidas pelos Núcleos de Extensão da 
Rede Rizoma, através do NUPPACC. Espera-se 
promover conhecimentos que envolvam Educação, 
Cultura, Ciência e Tecnologia, por entender que este é 
o caminho para transformação social, além de 
incentivar o desenvolvimento humanístico de todo o 
público envolvido no evento. 

Educação 

Jetty Carolina de Souza Moya;Bruno 
Aldrin Domingos da Silva ;Jose 

Henrique Bezerra Mantovani;Yohanna 
Vitória Fernandes da Silva;Paula 

Renata Cairo do Rego;Licio Romero 
Costa;Valeria Camboim Goes;Turla 

Angela Alquete de Arreguy 
Baptista;Rafael Leite Efrem de 

Lima;Ana Ligia Chaves Silva;Maria de 
Fatima Alves Figueiredo de 
Lacerda;Victor Andrade da 
Silva;Edinilza Barbosa dos 

Santos;Lilian Cristina da Silva 
Araujo;Laila Maria de Miranda 

Dantas;Emmanuel Alessandro Gomes 
Pessoa Diniz;Graciela Maria Carneiro 

Maciel;Eliene Letícia da Silva 
Bezerra;Carlo Reillen Lima 

Martins;Sarah Vinagre Tietre;Giselle 
Christine Lins Lopes;André Lucas 

França de Araújo;Emerson Cardoso 
da Silva;Julliane Rayara da Silva 

Vieira;Julia Maria Alves Gomes da 
Silva 

CAMPUS 
CABEDELO 



Palco IFPB: Artes, 
Diálogos e Oficinas 

Trabalhar a formação em arte e cultura por meio da 
promoção da diversidade cultural brasileira é o objetivo 
maior do projeto “Palco IFPB”, desenvolvido atualmente 
no Campus IFPB Cajazeiras pelo Núcleo de 
Comunicação, Cultura e Artes (NUCCA) e que já 
realizou três etapas no primeiro semestre de 2016. Por 
meio da difusão de atrações artísticas e da realização 
de oficinas culturais, o “Palco IFPB” pretende subsidiar 
a formação de novas plateias artísticas, a construção 
de um pensamento crítico, facilitar a troca de saberes e 
experiências entre artistas e audiência, contribuir para a 
implementação da Política Cultural do IFPB, 
desenvolver o senso de pertença do NUCCA junto à 
comunidade acadêmica, promover trocas de saberes 
entre a comunidade acadêmica e a comunidade 
externa, bem como a realização de ações formativas 
culturais fora dos limites do Campus, a fim de promover 
um contato mais próximo com as populações da 
região.Nesta configuração aqui proposta, prevista para 
ocorrer de julho a dezembro de 2016, haverá 14 
(quatorze) eventos divididos em 10 (dez) etapas, 
contemplando aproximadamente 36 apresentações, nas 
áreas de música, audiovisual, literatura, teatro, dança, 
cultura popular e identitária e artes visuais. Os locais de 
apresentações serão divididos em 2 (dois) polos: POLO 
EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA - IFPB Campus 
Cajazeiras e Núcleo de Extensão Cultural (NEC) da 
Universidade Federal de Campina Grande, Campus 
Cajazeiras, que contém prédio próprio localizado na 
antiga estação ferroviária da cidade;  POLO 
EXTENSÃO ESCOLA - Escola Estadual Dom Moises e 
Escola Estadual Cristiano Cartaxo. 

Cultura 

Oclávio Coutinho dos Santos;George 
Glauber Felix Severo;Daniel Everson 
da Silva Andrade;Wilma Fernandes 

Pinheiro;Lidiane Maria da Silva 
Trajano;Carlos Henrique Alencar 

Almeida;Kessia Jeovana Soares de 
Almeida;Francisco Igor Arraes Alves 

Rocha 

CAMPUS 
CAJAZEIRAS 



I Feira de Economia 
Solidária e Saberes 

Populares de Cabedelo  

Este projeto consiste na promoção da I Feira de 
Economia Solidária e Saberes Populares de Cabedelo, 
um evento articulador de diversas ações extensionistas, 
pensado no sentido de estimular o protagonismo de 
jovens e adultos egressos de cursos de Formação 
Inicial e Continuada no âmbito do PRONATEC; de 
pessoas das comunidades localizadas no entorno do 
Campus Cabedelo e que possuam vínculo com os 
cursos e projetos de extensão do campus e de seus 
parceiros sociais (ONGs, Governo do Estado da 
Paraíba e Prefeitura de Cabedelo, SEBRAE-PB); e, por 
fim, de discentes do ensino médio e superior. Tal 
protagonismo ganha contornos definidos pelo foco e 
tema do presente evento: garantir visibilidade e 
valorização ao trabalho de indivíduos e/ou grupos 
comunitários que atuam como empreendedores 
informais e agentes de desenvolvimento cooperativista, 
incentivando a geração de renda para tais indivíduos e 
grupos, primando ainda pelo resgate da cultura local na 
forma de uma feira solidária e de saberes populares. 
Enquanto metodologia e formato, a o presente evento 
tem, como previsão de realização, o dia 10 de 
dezembro de 2016, em uma carga horária de 10 horas 
de duração, com público participante estimado em 300 
pessoas e custo estimado em R$ 10.000,00; e deverá 
adotar formato similar ao de um salão de artesanato, 
permitindo dessa maneira a socialização dos 
participantes através de momentos de confraternização 
e de vivências artísticas. O evento envolverá 
ativamente servidores e estudantes do IFPB, em 
especial, os extensionistas vinculados a projetos no 
âmbito do PROEXT, PROBEXT e dos Núcleos da Rede 
Rizoma IFPB, tais como o Núcleo de Defesa e 
Preservação do Patrimônio Cultural de Cabedelo - 
NUPPACC. Busca-se, por sua vez, através desta 
interação, mostrar o que de melhor esses sujeitos 
possuem e desejam compartilhar e ensinar para outros 
- seus professores, seus colegas e visitantes. Torna-se 
assim a Feira um local e um tempo de aprendizagens 
várias e simultâneas, possibilitando ainda a avaliação 
de outras dimensões formativas dos sujeitos das 
comunidades envolvidas nas ações do IFPB. 

Trabalho 

Nemuel Goncalves de Lima;Mario 
Jorge da Silva Rachman;Flavia Marcia 
de Sousa Tavares;Fabricio Vieira de 
Carvalho;Michael David Castro de 

Oliveira Macedo;Licio Romero 
Costa;Mauricio Camargo 

Zorro;Luciana Trigueiro de 
Andrade;Turla Angela Alquete de 

Arreguy Baptista;Rafael Leite Efrem 
de Lima;Evelin Sarmento de 

Carvalho;Emmanuel Alessandro 
Gomes Pessoa Diniz;Rebeca Vinagre 

Farias 

CAMPUS 
CABEDELO 



II Semana da 
consciência negra: 
escola espaço de 

diversidade? e 
?Encontro das 
Comunidades 

Quilombolas do Sertão 
da Paraíba? 

          A "Semana da consciência negra", em sua 
primeira edição no ano de 2015, teve por objetivo 
discutir sobre discriminação e inclusão social de 
descendentes de negros escravizados, assim como, 
expor a produção cultural dos quilombolas do Município 
de Catolé do Rocha e adjacências, promovendo 
palestras e apresentações culturais. Em maio de 2016, 
o evento "I Encontro pela valorização da cultura negra", 
como o tema: Negro no Brasil: ontem e 
hoje?,  realizado no âmbito do Instituto Federal da 
Paraíba - campus Catolé do Rocha - contou com a 
participação dos primeiros discentes do campus que 
tiveram um papel ativo no desenvolvimento da 
atividade. Frutos da ação extensionista "Musicalização 
Quilombola", realizada na comunidade Lagoa Rasa no 
município de Catolé do Rocha desde 2015, os eventos 
representam um marco para o campus Catolé do 
Rocha, promovendo o encontro entre parceiros sociais 
e fortalecendo sua identidade cultural e pedagógica, em 
consonância com as atividades do Núcleo de extensão 
e pesquisa (NEPE) do IFPB Catolé do Rocha, que vem 
consolidando práticas extensionistas voltadas para a 
sociedade civil catoleense, promovendo ensino e 
cultura através de ações como o Arupemba da leitura e 
os cursos de espanhol e informática 
básica.          Considerando o curto, mas rico, período 
de atividade do campus Catolé do Rocha, se propõem a 
realização de um evento denominado "II Semana da 
consciência negra: escola espaço de diversidade? e 
?Encontro das Comunidades Quilombolas do Sertão da 
Paraíba?. Nos moldes da "I Semana da consciência negra", 

realizada em 2015, o evento é uma ampliação desta 
atividade, agora, explorando algumas temáticas, na 
perspectiva pedagógica e social, e aumentando seu raio de 
abrangência comunitária, incluindo comunidade quilombolas 
do sertão nordestino e outros parceiros sociais.          Serão 
dois eventos que acontecem em concomitância, realizados no 
Município de Catolés do Rocha, nas Comunidades 
Quilombolas de Lagoa Rasa e São Pedro do Miguéis, entre 
17 e 20 de novembro de 2016. Pretende-se que o evento 
contribua para a valorização das comunidades quilombolas e 
da cultura negra, seja um espaço de reflexão e discussão de 
políticas voltadas para estas comunidades, assim como, 
coopere para a formação continuada de docentes em torno 
das relações-étnicos raciais na escola e contribua para a 
formação humanística dos discentes do IFPB- campus Catolé 
do Rocha.  

Direitos Humanos 
e Justiça 

Graziela Hellen de Paiva Costa;Ruty 
da Silva Cardoso;Francisco Vieira de 

Sousa Júnior;Caetano Jose de 
Lima;Cleide Alves de Sousa;Marcos 
Vinicios de Oliveira Alves;Samuel de 
Sousa Linhares;Laryssa Dionara de 
Farias Ferreira;Romildo de Souza 

Lima;Vera Cleia Alves da Silva 
Cavalcanti;Aline Danielly Leal da 

Silva;Brigida Batista Bezerra;Ilton Luiz 
Fonseca de Oliveira 

REITORIA 



Feira de Cursos e 
Profissões 

O evento Feira de Cursos e Profissões representa uma 
proposta de atividade de extensão popular e inovadora 
que se constitui como um espaço multi, inter e 
transdisciplinar, diversificado, intersetorial e intercultural 
que pretende a articulação intra-IFPB e interinstitucional 
para a promoção dos diálogos intersetoriais sobre 
educação cidadã e educação profissional. Portanto, vai 
além da função expositiva de se apresentar cursos, de 
forma que possibilita a integração de espaços 
dialógicos sobre o ensino profissional, técnico e 
tecnológico à propostas formativas para a vida, para a 
cidadania e para o desenvolvimento sustentável. 
Propicia a socialização de saberes e experiências 
inovadoras em educação, concebidas pelos diversos 
segmentos institucionais das instituições parceiras. 
Sinteticamente, estrutura-se sobre três eixos 
interdisciplinares: (i) Educação Cidadã; (ii) Educação 
Profissional; e (iii) Educação e Extensão Popular. 
Adequa-se à área temática principal "Educação" e 
integra-se às linhas de extensão Educação Profissional 
e Metodologias e Estratégias de Ensino-Aprendizagem. 
Na sua constituição metodológica e gestão, estão 
envolvidos docentes de áreas multidisciplinares, 4 
técnicos-administrativos e 27 discentes dos cursos 
técnicos integrados e superiores de tecnologia e 
bacharelado. Integra parceiros sociais como o Lyceu 
Paraibano e o Governo do Estado da Paraíba. Por fim, 
almeja como principal resultado esperado a iniciação às 
discussões intersetoriais locais e regionais para a 
flexibilização curricular e a inovação para a educação 
para a cidadania. 

Educação 

Raquel Hellen de Sousa 
Muniz;Mariana Dias da Silva 
Araújo;Maria Helena Alves da 

Silva;Rodrigo Lourenço Galdino 
;Anália Beatriz Correia de 

Morais;Ewerton Muller Almeida 
Lemos;Weverton Galdino 

Correia;Diego Morais de Araújo;Héllen 
Viveiros Santos da Silva;Kynara 

Eduarda Gonçalves Santos;Raian 
Lucas Alves Soares;Bryan Brito 

Santos;Janyelle Santos 
Soares;Julliete Cristina Maia Bezerra 

Ramos;Paulo Luiz Lopes dos 
Santos;Jessyane Samara Pereira 

Matias;Luana Silvestre de 
Oliveira;Marcia Viana da Silva;Sofia 

Vieira Campos;Victor Rodrigues 
Cavalcante;Edjofli Dantas Viana;Thais 
Serafim Oliveira;Jorge Ravyck Lima 

Abreu;Fagner Lucas de Pontes 
Silva;Fernanda Azevedo Cordeiro de 
Melo;Lullyana Bezerra da Silva;Sílvia 

Patricia Soares Caboclo;Joapson 
Evaristo Cardoso;Ricardo França 

Alves;Shenia Drielly Farias da 
Silva;Amanda Dantas Barbosa;Andréa 

Silva de Lima Alves;Larissa Cássia 
Araújo da Silva;Rosilene Gomes 

Nascimento 

CAMPUS JOÃO 
PESSOA 



III Jornada de 
Educação, Ciência e 

Tecnologia e o I Fórum 
de Tecnologias Sociais: 

experiências e 
contribuições para o 

desenvolvimento 
sustentável e social. 

A microrregião da Serra do Teixeira, localizada no 
semiárido paraibano, abrange 11 municípios e 
aproximadamente 121 mil habitantes. Dentre eles está 
o município de Princesa Isabel, onde atua o IFPB. No 
campus Princesa Isabel a oferta de educação pública e 
de qualidade tem a proposta de transformar a realidade 
local apoiada no tripé: ensino, pesquisa e extensão, 
sobretudo ao se trabalhar em conjunto com a 
comunidade e demandas locais. Objetivando 
disseminar a produção técnico-científica do campus, 
criar oportunidades e integrar a comunidade, via 
pesquisa e extensão, decidiu-se pela promoção do 
evento multidisciplinar de divulgação científica e 
tecnológica: III Jornada de Educação, Ciência e 
Tecnologia e o I Fórum de Tecnologias Sociais: 
experiências e contribuições para o desenvolvimento 
sustentável e social. Ocorrerá em quatro dias, num total 
de 40 horas de atividades, de 18 a 21/10/2016. No 
entanto, devido às dificuldades financeiras enfrentadas 
pelo campus e a intenção de se realizar um evento de 
qualidade, é necessário recorrer a editais de fomento 
na intenção de fortalecer o IFPB na região e consolidá-
lo como uma referência na temática proposta. Dessa 
forma, pode-se ir ainda mais além dos muros do 
instituto, alcançar maior quantidade de participantes, 
oferecer mais oportunidades de participações e 
firmando parcerias com instituições, visando integrar os 
objetivos e beneficiar a sociedade que anseia por esse 
retorno. 

Tecnologia e 
Produção 

Ane Cristine Fortes da Silva;Rosicleia 
Araujo Monteiro;Paulo Sergio da Silva 

Cruz;Gustavo da Silva 
Nascimento;Edyfran de Medeiros 

Fernandes;Francisco de Sales 
Oliveira Filho;Iasmin Leite 
Dantas;Thais de Freitas 

Morais;Rinaldo Rodopiano da 
Silva;Jacqueline Verissimo Ferreira da 
Silva;Ana Virginia Moura Ramos;Maria 

Leopoldina Lima Cardoso;Luiza 
Elayne Grigorio Mourato 

Medeiros;Adriana Oliveira 
Araujo;Carlos Andre Cordeiro de 
Oliveira;Clarissa Cecilia Ferreira 
Alves;Giselda de Lima;Ana Luiza 
Bezerra Trindade Pinto;John Paul 

Albuquerque Caldas;Andre de Brito 
Sousa;Erickson Melo de 

Albuquerque;Jose Augusto Lopes 
Viana 

CAMPUS 
PRINCESA 

ISABEL 



Semana do código em 
Esperança 

Sabe-se que o aprendizado de programação estimula a 
criatividade e desenvolve raciocínio lógico. Entretanto, 
no geral, os alunos, mesmo em nível superior, 
apresentam dificuldades em desenvolver o pensamento 
algorítmico, essencial para se resolver problemas 
usando programação. Isso se deve a diversos fatores, 
desde a apresentação tardia à programação até a 
própria deficiência na aplicação dos conceitos de 
matemática e lógica. Com base nisso, o Núcleo de 
Extensão, Educação & Esperança (NUCEE) propõe um 
evento de programação para a comunidade de 
Esperança dias 25, 26 e 27 de outubro de 2016. Esse 
evento tem o objetivo de oferecer uma base para 
aplicação da programação na resolução de problemas 
utilizando jogos para alunos do Ensino Básico de 
Esperança e região, com o apoio da Prefeitura 
Municipal de Esperança e especificamente da Escola 
Municipal de Ensino Fundamental Josefa Araújo 
Pinheiro (sede do evento). Planeja-se utilizar o evento 
para promover o Curso Técnico Integrado em 
Informática oferecido pelo IFPB - Campus Esperança, a 
fim de atrair discentes melhor preparados para o curso, 
o que deve levar a uma redução na taxa de evasão do 
curso. Finalmente, destaca-se o fato de os instrutores 
do evento de programação serem os alunos dos cursos 
técnicos em informática (integrado e subsequente), 
orientados por professores envolvidos no evento. Dessa 
forma, esse evento de extensão também oferece a 
estes alunos uma experiência docente, que é 
inexistente no atual plano do curso. 

Educação 

Maria Raquel Amorim de 
Almeida;Gustavo Gomes de Almeida 

Machado;Anne Karine de Queiroz 
Alves;Eva Maria Pereira 

Francisco;Bruno Allison Araujo;Andre 
Atanasio Maranhao Almeida;Hugo 

Feitosa de Figueiredo;Karina Soares 
Farias do Nascimento 

Cunha;Fernando Augusto Ferreira 
Lordao;Henrique do Nascimento 

Cunha;Richard Ferreira Salviano;Alan 
Kleydson Rocha Diniz;Eniedson 

Fabiano Pereira da Silva 
Júnior;Éshylla Myllene Santos do 
Nascimento;Ebenezer Lourenco 

Ferreira Vaz;Felipe Emmanuel Alves 
dos Santos;Bruna Garcia dos 

Santos;Lucas Rodrigues 
Fernandes;Poliana Correia Lima 

REITORIA 



Sementes do amanhã: 
uma iniciativa de 

Educação Ambiental 

O evento “Sementes do amanhã: uma iniciativa de 
educação ambiental” será promovido pelo Núcleo 
CLIMA e tem por finalidade divulgar os três temas 
explorados pelo grupo (Climatologia, Energias 
Renováveis e Água), mostrando a importância de cada 
um para a preservação ambiental, bem como suas 
relações, sempre com vias a um entendimento holístico 
do ambiente. O evento “Sementes do amanhã: uma 
iniciativa de educação ambiental” busca a formação de 
professores da rede pública de ensino do Município de 
Sousa-PB que lidam em sua prática docente com a 
temática água, climatologia e energias renováveis.  A 
escolha deste público teve como objetivo expandir e 
difundir a educação ambiental já que os servidores 
formados serão, posteriormente, agentes 
multiplicadores do conhecimento adquiro. O evento 
será realizado entre os dias 16 e 17 de novembro do 
corrente ano. Serão oferecidas palestras, oficinas de 
práticas de educação ambiental no cotidiano escolar, 
além de visitas que trarão uma visão mais prática e 
aplicada dos conhecimentos. Serão formados 50 
profissionais da educação, dentre os quais 31 são 
componentes de equipes pedagógicas e apoio a 
capacitação docente. Essas equipes irão formar 221 
outros professores que atuam como educadores 
polivalentes do ensino fundamental 1 (do 1º ao 5º ano). 
Assim, o evento funcionará como uma corrente 
progressiva, conduzindo  a formação de grande parte 
dos professores  da rede municipal de ensino que é 
responsável pela formação de mais de 3500 alunos 
matriculados, conforme dados da Secretaria Municipal 
de Educação e do Censo Escolar do INEP. 

Meio Ambiente 

Lyandra Maria de Oliveira;Walmeran 
Jose Trindade Junior;Maria Iara 

Daniel de Carvalho;Miguel Wanderley 
de Andrade;Renally Chrystina de 
Araújo Rocha;Luzia Keli da Silva 

Coura;Camilla Jane de Sousa 
Araújo;Joyce Rayane Carlos 

Gomes;Lucia Mara Figueiredo;Renally 
Cristine Martins de Oliveira 

CAMPUS SOUSA 



Festival Estadual de 
Culturas e Memórias 

indígenas  

O grupo de resgate cultural dos ancestrais indígenas do 
IFPB - Campus Avançado Cabedelo Centro postula 
realizar nos dias 05 a 09 de Setembro o I Festival 
Estadual de Cultura e Memórias indígenas da Paraíba, 
sendo realizado nos dias 05 e 06 de setembro no Litoral 
Norte Paraibano precisamente na sede do Campus 
Avançado, com feira de artesanato e gastronomia 
indígena, apresentação artístico-cultural das aldeias de 
Tramatáia e de Rio Tinto com danças e manifestações 
religiosas potiguaras e o encontro de representantes da 
Sagrada Jurema de Alhandra com palestras, debates e 
roda para os caboclos. A segunda parte do Festival 
ocorrerá na cidade de Serra Branca, nos dias 08 e 09 
de setembro, precisamente, no distrito de Santa Luzia 
do Cariri, na Escola Estadual Maria Balbina Pereira e 
com a colaboração do Campus do IFPB em Monteiro e 
com a organização dos condutores culturais que estão 
sendo formados pelo núcleo. Na ocasião haverá feira 
de artesanato e apresentação cultural indígena da 
aldeia de Tramataia. Além disso, haverá um desfile 
cívico que busca desconstruir a ideia de descobrimento 
e independência do Brasil, retratando o massacre 
indígena com a chegada dos europeus as nossas terras 
que são legitimamente indígenas. No dia 09, o festival 
será encerrado com uma trilha pelos caminhos dos 
Cariris na Cidade de Serra Branca, marcado pelas artes 
rupestres que estão sendo catalogadas pelos alunos do 
curso de condutor cultural local. Esse momento contará 
com a presença de jovens da comunidade local, 
professores do Campus Avançado Cabedelo Centro e 
alunos e servidores da Escola Estadual Maria Balbina 
Pereira. Além dos potiguaras que visitarão as terras dos 
Cariris.  

Cultura 

Vitória Feitosa de Brito;Klarc da Silva 
Galdino;Keitiana de Souza Silva;Jose 
Avenzoar Arruda das Neves;Andreza 
Ferreira Lima Paiva;Isabela Augusta 

Carneiro Bezerra;Ana Maria de Souza 

REITORIA 



I MOSTRA DE 
CONSTRUÇÃO E 
ARQUITETURA 

A construção civil possui destaque na economia e 
também no aspecto social do país. Entretanto, existem 
impactos negativos gerados pelo setor, sejam no 
quesito ambiental como também na saúde e bem estar 
dos trabalhadores deste segmento. Visando sanar esse 
problema, diversos estudos são realizados buscando 
aprimorar técnicas construtivas sustentáveis e a 
redução de desperdícios através do planejamento das 
obras. Neste sentido, o evento proposto busca difundir 
conceitos da construção sustentável para alunos e 
parceiros sociais. A I Mostra de Construção e 
Arquitetura engloba o projeto da Rede Rizoma do 
Núcleo de Pesquisa e Extensão em Construções 
(NUPEC) e será realizada de 25 a 27 de outubro de 
2016, proposto para o Curso Técnico Integrado em 
Edificações e para demais interessados no setor 
construtivo. Os produtos do evento compreenderão 
uma mídia digital (CD) contendo os resumos 
expandidos apresentados, certificados de participação e 
apresentação. Além disso, os resumos também serão 
disponibilizados para acesso na página oficial da 
Mostra em forma de Anais. 

Meio Ambiente 

Pedro Tomaz Dantas Bisneto;Camila 
Silva dos Santos;Andréa Deyse 

Pereira da Silva;Wedson Luís dos 
Reis Dantas;Luccas Brito Nunes 
Moreira;Luís Henrique Dantas de 

Medeiros;Jose Cesar Gomes 
Dantas;Camila Campos Gomez 

Fama;André de Souza Viana;Anna 
Aline Roque Santana Dantas;Niara 

Fernandes Barbosa Formiga 
Dantas;Italo de Lima Porto;Hysla 
Dayane Angelo de Sousa;Marcio 

Henrique de Oliveira Dantas;Joseph 
Hakkinen Alves Santos;Lourenço Neto 
de Medeiros Dantas;José Henrique da 

Silva Macedo;Ester Luiz de Araujo 
Grangeiro 

CAMPUS PICUÍ 

I Mostra do Estudante 
de Teatro Dança e 

Brincadeira 

Planejar a I Mostra do Estudante de Teatro Dança e 
Brincadeira em suas etapas de pré-produção, produção 
e pós-produção, no intuito de organizar apresentações 
cênicas estudantis da rede pública e particular de 
Campina Grande - PB, e oferecer contato com obras 
cênicas contemporâneas profissionais e brincadeiras 
tradicionais, além de oficinas que abarquem esses 
vieses, no período de 16 à 19/11 do corrente ano. 

Cultura Alan Carlos Monteiro Junior 
CAMPUS 
CAMPINA 
GRANDE 



I Olimpíada de 
Telemática da Paraíba 

A I Olimpíada de Telemática da Paraíba é um evento 
que visa analisar o nível de conhecimento adquirido 
pelos estudantes, bem como a capacidade de aplicar 
este conhecimento na resolução de problemas em 
cenários que simulem um ambiente real. Além da 
competição estão previstas outras ações, tais como: 
apresentação de palestras e painéis, bem como um 
debate com empresários da área em uma mesa-
redonda. O evento deverá acontecer durante dois dias 
inteiros, sendo o primeiro dia reservado para palestras, 
painéis e a mesa redonda, e o segundo dia reservado 
para as competições. Outro resultado esperado é a 
divulgação do curso de Tecnologia em Telemática e do 
IFPB para a comunidade, unindo os cunhos de difusão 
científica, inserção mercadológica e extensão social. 

Tecnologia e 
Produção 

Leandro Cavalcanti de Almeida;Pedro 
Batista de Carvalho Filho;Marcelo 

Portela Sousa;Ana Cristina Alves de 
Oliveira Dantas 

CAMPUS 
CAMPINA 
GRANDE 

 


