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O Equipe do CAp é destaque 
em Olimpíada de História
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Equipe do Laboratório de Arqueologia da UFPE está realizando estudos na área onde serão 
construídas a Arena e a Cidade da Copa, em São Lourenço da Mata, cumprindo exigências legais. 

Universidade realiza pesquisa 
na área da Cidade da Copa

Três alunos do primeiro ano 
do Ensino Médio do Colégio 
de Aplicação (CAp) da UFPE 
fi zeram bonito em desafi os na-
cionais nesse mês de outubro. 
Lucas Mendonça, Rebeca Caval-
cante e Ruan Costa Vasconcelos 
Silva conquistaram a medalha de 
prata da 2º Olimpíada Nacional 
de História do Brasil (ONHB), 
que teve sua fi nal nos dias 23 e 
24 de outubro. Ruan foi, ainda, 
o único pernambucano entre os 
20 fi nalistas do Desafi o National 
Geographic 2010. 

Para os alunos, o motivo do 
bom desempenho é o ensino 
diferenciado do Colégio. O CAp 
é formado por professores com 
extensa vivência acadêmica que 
oferecem aos estudantes uma 
visão mais analítica das discipli-
nas lecionadas. “Os professores 
instigam os alunos ao debate, ao 
questionamento. Há uma troca 
muito intensa de experiências que 
contribuem para nossa formação 
crítica”, explica Ruan.

A professora de História Idalina 
Pires, que norteou os alunos du-
rante toda a Olimpíada, reconhece 
que o diferencial foi importante. 
O modelo adotado pelo CAp 
encaixou perfeitamente com o 
formato da competição que é 
realizada por equipes de três alu-
nos orientados por um professor, 
ao contrário das demais que são 
individuais. “As provas realizadas 
nas cinco etapas online que an-
teciparam a prova presencial da 
última fase eram formadas por 
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questões com cinco alternativas 
corretas e os alunos tinham que 
discutir entre si e apontar a mais 
correta delas. Era justamente aqui-
lo de que não existe apenas uma 
verdade em História e que eles já 
estavam acostumados a questionar 
em sala de aula”, conta. Contudo, 
ela é categórica: o mérito é dos 
estudantes.

Lucas, Rebeca e Ruan concilia-
vam o calendário escolar com a 
preparação para a Olimpíada. Eles 
estudavam, em média, dez horas 
por semana e, além das provas 
online da competição, precisaram 
realizar outras atividades para a 
ONHB, como entrevistas para 
escrever depoimento de História 
Oral e um jornalzinho. “Foi muito 
complicado. Lembro que estáva-
mos em mês de prova no colégio 
e Rebeca precisou me ensinar Fí-
sica porque a avaliação era no dia 
seguinte e não havia tido tempo 
de estudar devido à Olimpíada”, 
recorda Lucas.

Os alunos foram recompensa-
dos por seu trabalho e passaram 
por uma experiência que propi-
ciou ensinamentos para a vida 
toda. “Apesar de sermos da mes-

ma sala, pertencíamos a grupos 
diferentes e acabei reconhecendo 
neles grandes amigos. Além disso, 
tive um suporte dos outros colegas 
de turma e professores que não 
esperava”, conclui Rebeca.

RECOMPENSA – Para Ruan, 
a recompensa foi dupla. Como 
fi nalista do Desafi o da National 
Geographic, o estudante ganhou 
uma viagem para São Paulo acom-
panhado da mãe e da professora 
de Geografi a Érica Oliveira. Lá, 
visitou museus, restaurantes e 
conviveu com estudantes do País 
inteiro. “Esse intercâmbio de ex-
periências vividas, sotaques, costu-
mes e tradições em São Paulo que 
é, por si só, uma união de culturas 
de tantos povos, possibilitou um 
grande conhecimento de geografi a 
humana”, afi rma Ruan.

Segundo a professora Érica, 
o desafio possibilitou, além do 
enorme aprendizado para os alu-
nos, uma troca muito intensa de 
práticas aplicadas em sala de aula 
para os professores. Além disso, ela 
ressalta a importância das competi-
ções na área das Ciências Humanas, 
que ainda são recentes no cenário 
educacional brasileiro. 

Naira Sérvio

Alunos do 1º ano do 
Ensino Médio, Lucas, 
Rebeca e Ruan ganharam 
medalha de prata na 2ª 
Olimpíada Nacional de 
História do Brasil 

Alunos foram 
preparados 
pela 
professora 
Idalina 
Pires, que os 
acompanhou 
em todas 
as etapas 
da disputa, 
incluindo as 
provas online 
e a fase 
presencial 

Escavações 
estão 
revelando 
achados 
que vão 
desde peças 
de origem 
indígena 
até louças 
inglesas do 
século XIX 
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Indícios de ocupação 
indígena e ocorrências 
históricas são catalogadas 
pela equipe, que utiliza 
modernos equipamentos 

Mayara Paz

Estudos são feitos pela 
equipe do Laboratório    
de Arqueologia, 
antecedendo a liberação 
ambiental da área em São 
Lourenço da Mata 

Equipe coordenada pe lo 
profes-sor Marcos Albuquerque, 
do-cente do Programa de Pós-
Graduação em Arqueologia da 
UFPE, está realizando pesquisas 
arqueológicas na área onde serão 
construídas a Arena e a Cidade 
da Copa, em São Lourenço da 
Mata. Os estudos, que estão sendo 
realizados com autorização do 
Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional (Iphan), 
desde agosto, fazem parte das 
exigências legais brasileiras para 
a liberação ambiental da área 
que sediará parte do campeonato 
mundial de futebol em 2014.

No local, até agora, foram 
encontrados indícios de ocupação 
indígena, além de várias ocorrências 
históricas apresentando louças 
inglesas do século XIX. Os 
aparatos tecnológicos que auxiliam 
na pesquisa são vários, desde 
unidades móveis, como motos 
e quadricículos que fazem uma 
vistoria inicial na região, até o 
Laboratório Móvel. Este é o único 
da América Latina e propicia 
análise do material encontrado na 
própria área de coleta. A equipe 
dispõe ainda de uma mini retro-
escavadeira, munida de câmera, 
que é utilizada para alcançar áreas 
de difícil acesso. O Laboratório 
Móvel foi totalmente desenvolvido 
pela equipe do Laboratório de 
Arqueologia da UFPE e possui 
monitoramento externo e sensor 
de fumaça. O abastecimento de 
energia é auxiliado por um gerador 
eólico.

A equipe, formada por 20 pesso-
as, conta com profi ssionais das áre-
as de Arqueologia, Administração, 
Informática, além de operários. 

Para o professor Marcos Albu-
querque, os estudos garantem que 
“não se atrase o futuro e que não 
se perca o passado.” O andamento 
da pesquisa pode ser conferido no 
site www.magmarqueologia.pro.br, 
que é atualizado às sextas-feiras e 
conta com média de acesso mensal 
de oito a dez mil visualizações.

Começa o MBA 
em Gestão e 
Liderança

A primeira turma do curso de 
pós-graduação Lato Sensu MBA 
Executivo em Gestão e Liderança 
Universitária iniciou as atividades 
no dia 14 de outubro, no auditório 
do Centro de Ciências Sociais 
Aplicadas (CCSA), no Campus 
Recife. A aula inaugural foi aberta 
pelo reitor Amaro Lins. O curso 
é promovido pela Pró-Reitoria de 
Gestão de Pessoas e Qualidade de 
Vida (Progepe) e tem como meta 
qualificar servidores técnico-
administrativos do quadro efetivo 
da Universidade para formação 
de competências em gestão e 
liderança empreendedora, no 

contexto da Instituição de Ensino 
Superior.

Para a pró-reitora de Gestão de 
Pessoas e Qualidade de Vida, Le-
nita Almeida, o curso “representa 
a preocupação da Universidade 
em qualifi car o corpo de servi-
dores técnico-administrativos 
para que adquiram novas com-
petências e crescimento pessoal 
e profi ssional”. 

A aula inaugural contou com a 
palestra “Educação Corporativa e 
Liderança”, ministrada pela pro-
fessora Marisa Pereira Eboli, da 
Universidade de São Paulo (USP). 
O evento também teve a presen-
ça do pró-reitor para Assuntos 
de Pesquisa e Pós-Graduação, 
Anísio Brasileiro; do pró-reitor 
de Planejamento, Orçamento e 
Finanças, Hermino Ramos de 
Souza; do diretor do Hospital das 
Clínicas, George Telles; além de 
chefes de departamentos, coorde-
nadores de cursos e professores 

da UFPE. 
A pós-graduação é coordenada 

pela professora Mônica Gueiros, 
do Departamento de Ciências 
Administrativas (DCA) do CCSA. 
A duração do curso será de 18 
meses, com carga horária de 360 
horas. Serão ministradas discipli-
nas como Aspectos Comporta-
mentais de Gestão; Planejamento 
e Avaliação Institucional; Gestão 
e Marketing Interno; Ética Pro-
fi ssional; Qualidade de Vida no 
Trabalho, entre outras. Os alunos 
também farão uma monografi a 
individual tendo a UFPE como 
tema de estudo. A especialização 
ofereceu 40 vagas e os servidores 
foram selecionados por meio de 
análise curricular e prova escrita 
(dissertação).

Professora 
Marisa Eboli, 
da USP, 
proferiu 
palestra 
na aula 
inaugural do 
curso, sobre 
Educação 
Corporativa e 
Liderança 

Passarinho

Servidores                   
técnico-administrativos 
participam de curso de 
especialização e ampliam 
conhecimentos 

Ana Célia de Sá

Estão abertas, até o dia 29 de 
março de 2011, as inscrições para 
concurso público de professor 
titular da UFPE, com 14 vagas 
no Campus Recife. Podem se can-
didatar professores associados e 
adjuntos, doutores, livre-docentes 
e pessoas de notório saber. A 
remuneração é de R$ 11.755,05, 
incluindo vencimento básico, 
Retribuição por Titulação (RT) e 
Gratifi cação Específi ca do Magis-
tério Superior (Gemas), em regime 
de dedicação exclusiva.

O edital nº 130, publicado no 
Diário Ofi cial da União de 1º de 
outubro, traz as seguintes vagas: 

Centro de Ciências Exatas e da 
Natureza (CCEN) – uma vaga no 
Departamento de Estatística, uma 
vaga no Departamento de Física, 
uma vaga no Departamento de 
Matemática e uma vaga no Depar-
tamento de Química Fundamental; 
Centro de Filosofia e Ciências 
Humanas (CFCH) – uma vaga 
no Departamento de Filosofi a e 
uma vaga no Departamento de 
Ciências Geográfi cas; Centro de 
Informática (CIn) – cinco vagas 
no Departamento de Informações 
e Sistemas; Centro de Ciências 
Sociais Aplicadas (CCSA) – duas 
vagas no Departamento de Ci-

Concurso para professor titular
ências Contábeis e Atuariais e 
uma vaga no Departamento de 
Economia.

As inscrições devem ser feitas 
na secretaria da diretoria do centro 
acadêmico que oferece a vaga. A 
lista de documentos necessários 
para inscrição está disponível no 
edital do concurso. A taxa custa R$ 
156,00. O edital está disponível no 
site da  Pró-Reitoria para Assuntos 
Acadêmicos (Proacad) – www.
ufpe.br/proacad. O concurso 
constará de três etapas: julgamento 
de títulos, defesa pública de Me-
morial e prova escrita ou didática 
ou didática-prática. 

Fotos: Naira Sérvio

Professor 
Marcos 
coordena os 
trabalhos, 
que contam 
com um 
laboratório 
móvel para 
facilitar as 
análises 




