
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  EVENTOS ANUAIS 

  A Universidade do Estado do Pará (UEPA) através do Campus de Salvaterra, propicia aos docentes, 

discentes e comunidade externa uma relação direta com os saberes e fazeres típicos da academia - 

pesquisa, ensino e extensão, visando promover uma maior aproximação e popularização das ciências 

através de eventos de divulgação científica, que possam contribuir com a socialização de conhecimentos 

e experiências produzidos no meio acadêmico, por meio da difusão técnico-científica de assuntos ligados 

às áreas de formação profissional oferecido pela Universidade do Estado do Pará. 

FECMSAL – FEIRA CIENTIFICA MUNICIPAL DE SALVATERRA 

                       

  A Universidade do Estado do Pará Campus XIX Salvaterra e Secretaria Municipal de Educação - SEMED 

se propõe a realizar a 3ª Feira de Ciências do Município de Salvaterra - FeCMSal com o intuito de 

impulsionar a implementação de feiras de ciências nas escolas da educação básica nesta localidade, tendo 

como culminância das ações realizadas nas escolas,  a execução da Feira Municipal, onde serão 

apresentados os trabalhos elaborados e desenvolvidos por alunos e professores do ensino fundamental, 

médio ou médio técnico e demais públicos interessados de outros municípios. 

 

ENTECA - ENCONTRO DE TECNOLOGIA DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 

               
   O encontro de tecnologia de alimentos proporciona a oportunidade dos alunos do campus XIX de 

Salvaterra e as demais instituições de ensino superior de socializarem os conhecimentos adquiridos na 

universidade com a comunidade. O encontro de Tecnologia é importante na medida que se reconhece a 

formação complementar através das atividades extracurriculares como palestras, minicursos e 

apresentações de pesquisas acadêmicas desenvolvidas no campus, com momento importante para 

disseminação do que já se vem desenvolvendo referente a ciência e tecnologia. Neste contexto, as atividades 

irão propiciar um maior convívio no ambiente acadêmico e despertar no estudante um maior envolvimento, 

participação, troca de ideias e experiências fundamentais para a compreensão do atual ambiente de 

transformação da sociedade para sua futura profissão (LACERDA et al. 2008). 
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 SECSAL – SEMANA CIENTIFICA DE SALVATERRA 

                       

  A Semana Cientifica de Salvaterra - SECSAL é um evento de divulgação científica que visa congregar 

representantes de entidades governamentais e não-governamentais, professores da educação básica, 

docentes da educação superior, pesquisadores, estudantes universitários e demais pessoas interessadas em 

refletir e debater os múltiplos horizontes que podem ser abertos pelo desenvolvimento da produção 

científica para a potencialização de ações afirmativas em prol da região marajoara. 
 

EXPOVEST MARAJÓ - Feira de Exposição dos Cursos para o Vestibular no Marajó       
A FEIRA ACONTECE JUNTO AO PERIODO DE INCRIÇÃO NOS VESTIBULARES DO ESTADO DO PARÁ 

                                       
     

   O ExpoVest Marajó é um evento que reúne graduando dos cursos oferecidos pela Universidade do 

Estado do Pará, Campus XIX-Salvaterra e Universidade Federal do Pará, Campus Soure – Marajó, cujo 

objetivo é auxiliar estudantes do ensino médio e comunidade na escolha do curso de graduação, fornecendo 

informações sobre as diversas áreas profissionais, campos de atuação, cursos, instituições e o Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM), o qual é principal instrumento para adesão a universidades e 

faculdades de ensino Público e Privado. Este evento visa a importância dos cursos e no ingresso dos 

estudantes na educação superior, tendo como proposta a exposição dos cursos de graduação do ensino 

superior das universidades localizadas no Arquipélago do Marajó, nos municípios de Salvaterra (UEPA – 

Campus XIX) e Soure (UFPA – Campus Marajó). 
 

ENCONTRO EDUCACIONAL ÉTNICO-RACIAL   O EVENTO OCORRE NO MÊS DA CONSCIENCIA NEGRA NO BRASIL 

 

                                      

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ 



 

 

 

  EVENTOS ANUAIS 

  O Encontro tem como intuito trazer para os alunos a discussão e compreensão sobre os aspectos sociais, 

culturais e religiosos que os afrodescendentes implantaram na sociedade brasileira. O estudo dos 

diferentes grupos étnicos que formam a nossa sociedade muitas vezes é negligenciado, havendo na 

maioria das vezes uma supervalorização da cultura de origem europeia, em detrimento dos aspectos 

culturais dos povos afrodescendentes e indígenas. O evento objetiva compartilhar experiências culturais 

acerca da relação histórica e social dos povos afro descentes do Brasil, em especial os povos 

remanescentes quilombolas de Salvaterra, apresentando as lutas e desafios nos seus direitos sociais, bem 

como sensibilizar os estudantes a partir do conhecimento de si e do outro no que diz respeito a suas origens 

e identidade. 
 

SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO CIENTÍFICA  

                  

  Seminário de Integração Científica da UEPA – “Inovação e desenvolvimento: papel da Iniciação Científica 

e da Pós-Graduação” (temática de 2019), ocorre na Universidade do Estado do Pará - UEPA, e organizado 

pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. O Campus XIX da UEPA realiza o seminário ao fim do 

segundo semestre do ano, onde os alunos bolsistas PIBIC/PIBITI/CNPq/UEPA – edital nº 000/0000 

(edital de sua submissão) e programas de Pós-Graduação apresentaram seus trabalhos na forma de 

comunicação oral. 
 

BRINQUEDOTECA ITINERANTE E CIÊNCIA ITINERANTE  
 

           
 

  O projeto Brinquedoteca Itinerante, tem como perspectiva a construção de um espaço pedagógico 

itinerante apropriado para o desenvolvimento de aprendizagens múltiplas. Logo, a consolidação desta ação 

universitária se constituiu em base preliminar para motivar e estimular a realização divulgação das ciências 

na própria escola. 
   O projeto Ciência Itinerante Partilha com as comunidades escolares: conhecimentos, informações e 

orientações acerca da importância da construção e consolidação de uma proposta pedagógica que possa 

motivar e potencializar a iniciação científica entre os estudantes da educação básica no município de 

Salvaterra por meio de uma ação educativa contextualizada na sustentabilidade socioambiental do Marajó. 
 
 

JORNAL DE INFORMAÇÕES – DEPEVEN UEPA / UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ – CAMPUS DE SALVATERRA 
 

Alexandre N. Cruz 

Contato: (91) 98233-0579 (WhatsApp) 

               (91) 3765-1566 (trabalho/alexhandre.b@gmail.com) 

Coordenador de Eventos  
Universidade do Estado do Pará - Campus de Salvaterra 

 

OS REFERIDOS PROJETOS APRESENTADOS AQUI SE ENCONTRAM JUNTO A COORDENAÇÃO DE PROJETOS DO CAMPUS XIX DA UEPA. 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ 

O PROJETO E DESENVOLVIDO DE ANO PARA ANO DURANTE UM ANO. 

 https://www.facebook.com/uepacampusxix 

@uepasalvaterra 

@uepaoficial 

Site: www.uepa.br 

Rodovia PA-154, Km 28, S/N CEP-68860-000 Fone: (91)3765-1566/3765-1390/989919642 

E-mail: nusalva@gmail.com/nusalvaeventos2013@gmail.com 
Blog: www.campusxixsalvaterra.blogspot.com 

CNPJ 34.860.833/0001-44 
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