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ifpb vai realizar curso com Universidade
de Oklahoma
Curso de Sociologia Ambiental será ministrado no Campus Picuí

A

parceria entre o IFPB e a
Oklahoma State University
(OSU), viabilizada pela Assessoria de Relações Internacionais
(Arinter), deve resultar em um curso de Sociologia Ambiental a ser
ministrado no Campus Picuí.
Após a visita da equipe da OSU,
formada pela professora Tamara Mix, e pela intérprete Zeyna
Abramson, em maio, nos campi Picuí, João Pessoa e Campina, o Instituto se organiza para
o sucesso da empreitada. A
universidade norte-americana
pretende trazer estudantes da
graduação para fazer o curso
em junho de 2017.
Na visão da professora Tamara
Mix, o curso deve ser bastante prático e por isso haverá o
envolvimento de diversas comunidades rurais do Seridó
paraibano durante as aulas,
juntamente com a participação de
estudantes do curso superior de
Tecnologia em Agroecologia do
Campus Picuí. O coordenador do
Núcleo de Estudos em Agroecologia
(NEA), professor Frederico Campos, é quem está a frente das articulações no campus Picuí. Ele conta
que já foi aberto um edital interno
no Campus para a realização de um
curso de inglês, com duração de um

ano, para que os alunos possam se
comunicar com o pessoal que virá
de Oklahoma.
A Arinter e o Campus Picuí estão
definindo a agenda e a duração da
estadia do grupo na Paraíba. “Sabe-

"

Equipe da
Universidade de
Oklahoma visita
comunidades
rurais

O curso deve ser bastante
prático e por isso haverá o
envolvimento de diversas
comunidades rurais do
Seridó paraibano durante
as aulas.

cactáceas ornamentais; a Cuiuiu, na
cidade de Barra de Santa Rosa, com
oficina em agave e sobre técnicas
de cultivo do sisal; no município de
Nova Palmeira, será realizada oficina
sobre plantas medicinais. Em Picuí,
a ênfase será na recuperação
de áreas degradadas na Fazenda Agroecológica Gavião e
em oficinas de compostagem,
além da oficina de Sabores da
Caatinga, com gastronomia
criativa envolvendo a palma
forrageira.
Esse planejamento inicial, segundo a assessora da Arinter,
Mônica Maria Montenegro
de Oliveira, é feito a partir do
plano de trabalho que já foi
enviado pelo departamento de
sociologia ambiental da OSU.
A estimativa é que três professores e cerca de 10 alunos
venham dos Estados Unidos
para o Campus Picuí. Estuda-se a
participação de estudantes do IFPB
na OSU em 2018.
Durante a visita, a equipe da OSU foi
recebida pelo reitor Nicácio Lopes
e pelas pró-reitoras Mary Roberta
Marinho (Ensino), Francilda Inácio
(Pesquisa Inovação e Pós-Graduação) e Vânia Medeiros (Extensão e
Cultura), além dos diretores de João
Pessoa, Picuí, Cajazeiras e Campina.

"
-se que terão visitas em João Pessoa,
Campina Grande e Picuí, onde será
ministrada a parte prática do curso,
e base do intercâmbio que é o curso
de Sociologia Ambiental”, aponta o
professor Fred.
Entre as comunidades a fazerem
parte das ações do curso da OSU no
Seridó estão a Quilombola Serra do
Abreu, onde será trabalhado o artesanato em barro e uma oficina de

