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Jornal da UNAVIDA
Mensário sob a responsabilidade da Diretoria Geral da UNAVIDA
(João Pessoa, Campina Grande, Patos, Mamanguape, Pedras de Fogo, Orobó-PE, Monteiro)
João Pessoa, Nº 001 - 15 de outubro de 2019.
Formação de Professores para a UNAVIDA: um objetivo, um programa especial, um trabalho, uma missão.

Digitalização de dados acadêmicos: em breve a UNAVIDA estará concluindo a
digitalização dos Diários de Classes dos seus 20 anos de atividades
como forma de compartilhar
conhecimento e promover a
aprendizagem.
MCS, set.2019.

Em

breve a Secretaria
Acadêmica da UNAVIDA estará
concluindo a digitalização de 60
mil Diários de Classe de todos
os seus alunos, desde o início,
no ano de 2000. O Diário de
Classe é um documental
fundamental da vida do aluno e
da atividade do Professor na
instituição. Nestes Diários ficam
registrados e terão a função de
arquivo, ao qual se pode
recorrer a qualquer momento,
os assuntos de aulas e as
avaliações e notas obtidas em
cada disciplina, durante toda a
permanência do aluno na
instituição, tenha ele concluído
ou não o curso.
O que se objetiva com este
serviço é dotar a Universidade
Estadual Vale do Acaraú-UVA e
a Universidade Aberta VidaUNAVIDA de um arquivo seguro
e de fácil acesso, de modo a
que, tanto a UVA quanto a
UNAVIDA, agora e depois de
encerrado o Programa de
Formação de Professores em
2022.1, possa atender às
demandas
recorrentes
do
alunado. MSC/Set.20219.

Carlos Drumond em Copacabana

Especialista faz palestra para
alunos
do
PREFOP
e
convidados da UNAVIDA
No sábado, dia 28 de setembro
de 2019, a convite da Diretoria
Geral
da
UNAVIDA,
e
programação a cargo da
Professora Maria Célia de Santi,
dos cursos de Pedagogia e
PREFOP, a Professora Doutora
Liane Velloso-Leitão, professora
do
Instituto Federal de
Educação, IFPB-Campus de
Cajazeiras, proferiu magnífica
Palestra, intitulada
(TRANS) FORM + AÇÕES Engrenagens Humanas do
Trabalho Docente, para os
alunos do PREFOP-UNAVIDA e
convidados,
no
Auditório
Central do IESP - Campus BR.
Em momento de intensa
integração entre alunos e
professores de vários cursos.
No centro da questão, a
atuação do professor em sala e
fora dela, tendo o aluno como
sujeito integral de sua aula,

Abandono e Trancamento
Se você é um aluno que está
temporariamente em situação
de abandono do trancamento,
ou seja, não fez a renovação da
matrícula, portanto, não está
seguindo
o
curso,
as
oportunidades ainda estão
abertas. Faça isso a tempo de
concluí-lo antes do prazo de
encerramento do Programa
UVA-UNAVIDA de Formação de
Professores, em junho de 2022,
do qual você é um dos
participantes. Retorne! Não
jogue sua chance fora. Avalie a
sua situação pessoal junto à
Secretaria Acadêmica,
em
qualquer das 7 Unidades da
instituição,
faça
a
sua
integralização
curricular
e
habilite-se ao Diploma Superior
em Licenciatura Plena como
professor. MCM-DA, set.2019.

Quer ler on line: acesse o link: www.unavida.com.br
Quer enviar sua opinião, o faça pelo email: unavida-uva-pb@hotmail.com
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Concursos
Os alunos formados pelo
Programa UVA-UNAVIDA de
Formação
de
Professores
continuam
alcançando
extraordinários êxitos nos
diversos Concursos Públicos
que têm sido realizados a cargo
do Estado e dos Municípios, na
Paraíba.
No mais recente concurso
para Professor Estadual foram
aprovados Fernando Viera
Rocha, Lucas Augusto Santos
Salustino, Maria Francisca de
Medeiros, Priscila de Oliveira
Novais Lima, e diversos outros
que obtiveram Classificação.

Livros
É claro que existem muitos
outros livros indispensáveis à
formação básica do aluno e do
professor. Dentre muitos deles,
escolhemos cinco para que você
tenha conhecimento ou volte a
eles quando lhe for oportuno:
1. Raízes do Brasil, de Sérgio
Buarque de Holanda;
2. Pedagogia da Autonomia, de
Paulo Freire;
4. Gramática da Fantasia, de
Gianni Rodari.
5. Epistemologia Genética, de
Jean Piaget.
5. História Econômica do Brasil,
de Caio Prado Júnior.

Calendário de Colação de
Grau de 2019.2-UVA
- João Pessoa – 15.10.2019.
- Mamanguape - 16.11.2019.
- Pedras de Fogo-23.11.2019.
- Campina Grande - 23.11.2019.
- Orobó-PE - 30.11.2019.
- Monteiro – 09.11.2019
- Patos – 16.11.2019.

A Gerência da Unidade
informará os horários e os
locais da solenidade.
O Aluno Computador
Ruben Alves
Era uma vez um jovem casal
muito feliz. Ela estava grávida e
eles esperavam com grande
ansiedade o filho que nasceria.
Transcorridos os nove meses
de gravidez, ela deu à luz um lindo
computador! Que felicidade ter um
computador como filho! Era o filho
que desejavam! Por isso eles
haviam rezado muito, durante toda
a gravidez. O batizado foi uma
festança. Deram-lhe o nome de
Memorioso, porque julgavam que
uma memória perfeita é o
essencial para uma boa educação.
Educação
é
memorização.
Crianças com memória perfeita
vão bem na escola e não têm
problemas para passar no
vestibular.
E foi isso mesmo que
aconteceu. Memorioso
memorizava tudo o que os
professores ensinavam. E não
reclamava. Seus companheiros
reclamavam, diziam que aquelas
coisas que lhes eram ensinadas
não
faziam
sentido.
Não
aprendiam. Tiravam notas ruins.
Ficavam de recuperação, o que
não acontecia com Memorioso.
Ele memorizava com a mesma
facilidade a maneira de extrair raiz
quadrada,
reações
químicas,
fórmulas de física, acidentes
geográficos, datas de eventos
históricos, regras de gramática,
livros inteiros. A memória de
Memorioso era perfeita.
Ele só tirava dez. E isso era
motivo de grande orgulho para os

seus pais. Os outros casais, pais e
mães dos colegas de Memorioso,
morriam de inveja. Quando seus
filhos chegavam em casa trazendo
boletins com notas vermelhas, eles
gritavam: “Por que você não é
como o Memorioso?”.
Memorioso foi o primeiro no
vestibular. O cursinho que ele
freqüentara publicou sua fotografia
em
outdoors.
Apareceu
na
televisão como exemplo a ser
seguido por todos os jovens. Na
universidade, foi a mesma coisa.
Só tirava dez. Chegou, finalmente,
o dia tão esperado: a formatura.
Memorioso foi o grande herói,
elogiado
pelos
professores.
Ganhou medalhas e mesmo uma
bolsa para doutoramento no
Instituto
de
Tecnologia
de
Massachusetts.
Depois
da
cerimônia acadêmica, estavam
todos felizes no jantar. Até que
uma linda moça se aproximou de
Memorioso: “Eu gostaria de lhe
fazer uma pergunta”, disse a
jovem. “Pode fazer”, respondeu
Memorioso, confiante.
Ele sabia todas as respostas.
Aí ela fez a pergunta: “De tudo o
que você tem memorizado, o que
mais te comove?”
Memorioso ficou em silêncio.
Aquela pergunta nunca lhe havia
sido feita. Os circuitos de sua
memória funcionavam com a
velocidade da luz procurando a
resposta. Mas ela não estava
registrada em sua memória. Onde
poderia estar? Seu rosto ficou
vermelho. Começou a suar. Sua
temperatura subiu. E, de repente,
seus olhos ficaram muito abertos,
parados, e se ouviu um chiado
estranho dentro de sua cabeça,
enquanto a fumaça saía por suas
orelhas.
Memorioso primeiro travou.
Deixou de responder a estímulos.
Depois apagou, entrou em coma.
Levado às pressas para o hospital
de computadores, verificaram que
o seu disco rígido estava
irreparavelmente danificado.
Há perguntas para as quais a
memória perfeita não consegue
responder. É preciso coração!
In Revista Educação, SP,
Edição de setembro/2019.
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