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INSCRIÇÕES

DITADURA

UEPB promove
evento alusivo
aos 50 anos do golpe
militar no Brasil
A Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) vai promover uma série
de exibições de longas-metragens e
documentários que abordam o período de Ditadura Militar no Brasil.
Entre os dias 31 de março e 4 de abril,
no Auditório I do Centro de Integração Acadêmica, no Câmpus de Campina Grande, serão apresentados três
filmes, além de produções locais e
nacionais, ato musical, exposição artística e lançamento de um livro com
a temática. Informações (83) 99712760 / 3315-3375.

Departamento de Letras disponibiliza
250 vagas para cursos de idiomas
O Departamento de Letras da
Universidade Estadual inscreve,
entre as 00h e às 23h59 do dia 3 de
abril de 2014, os interessados em
participar dos cursos de extensão
em Línguas Estrangeiras – Nível
I (Inglês, Espanhol e Italiano). Ao

todo, estão sendo ofertadas 250 vagas, a serem preenchidas de acordo
com a ordem de inscrição online.
As inscrições serão feitas através do
link https://edna.uepb.edu.br:8443/
UEPBForms/. O início das aulas
está previsto para o dia 14 de abril.

OPORTUNIDADE

Divulgado edital para concurso público
da Prefeitura de Juazeirinho

A Comissão Permanente de Concursos da UEPB divulgou edital do
concurso público para a Prefeitura de
Juazeirinho. As inscrições estão abertas até às 23h59 do dia 11 de abril.
Estão sendo oferecidas 349 vagas. Os

salários variam de R$ 724 a R$ 1.580.
Para se inscrever é preciso acessar
o endereço eletrônico http://cpcon.
uepb.edu.br. A prova escrita será realizada no dia 25 de maio e o resultado
divulgado em 30 de junho.

MELHOR IDADE

UAMA será instalada
no Câmpus da UEPB
em Lagoa Seca
A partir do dia 8 de abril será
aberta uma turma da UAMA no
Câmpus II da UEPB, em Lagoa
Seca. A Universidade Aberta à Maturidade vai atender 50 estudantes
residentes no município.
Para instalação da segunda unidade da UAMA, a Universidade
disponibilizou estrutura para as aulas e atividades práticas, bem como
o corpo docente do próprio Câmpus de Lagoa Seca. Caberá como
contrapartida da Prefeitura o deslocamento de ida e volta dos alunos
para a Universidade, bem como
a cessão de alguns professores do
município e o lanche dos alunos.
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PARFOR

CAPACITAÇÃO

UEPB vai ofertar
curso de formação
de professores na área
de Educação Física
A Universidade Estadual vai
ofertar, a partir do segundo semestre deste ano, o curso de Educação
Física dentro do Plano Nacional de
Formação dos Professores da Educação Básica (PARFOR). O curso
será ofertado nos câmpus de Campina Grande, Guarabira, Catolé do
Rocha, João Pessoa, Monteiro e Patos. Estão sendo ofertadas 40 vagas.
A pré-inscrição está sendo realizada
pela Plataforma Freire, no endereço
eletrônico http://freire.mec.gov.br.

PROGRAMA

Lançado edital
para Bolsas
Ibero-Americanas
A Coordenadoria de Relações
Internacionais da Universidade
Estadual da Paraíba divulgou a
chamada para seleção interna do
Programa de Bolsas Ibero-Americanas para estudantes de graduação. Estão sendo oferecidas cinco
vagas para intercâmbio em universidades da Espanha, Portugal ou
Peru. As inscrições serão realizadas até o dia 11 de maio, no portal
do Programa de Bolsas Ibero-Americanas do Santander Universidades (http://www.santander.com.
br/portal/wps/gcm/package/wps/
universidades_11032014_87644.
zip/index.htm).
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Aberta seleção de profissionais que atuam
em assistência ao usuário de drogas
A Universidade Estadual da Paraíba abriu edital de seleção para a formação de profissionais que desejam
atuar no “Curso de Aperfeiçoamento
em Crack e outras Drogas para Médicos atuantes no Programa de Saúde da Família (PSF) e no Núcleo de

Apoio à Saúde da família (NASF)”. As
inscrições estão abertas até o dia 10
de abril, das 8h às 12h e das 14h às
17h, no 2º andar do Departamento
de Psicologia da UEPB, em Bodocongó. Estão sendo oferecidas 600 vagas.
Mais informações: (83) 3315-3482.

BÁSICO E INTERMEDIÁRIO

Câmpus de Monteiro oferta
curso de Língua Espanhola
O Câmpus VI da Universidade Estadual da Paraíba, em Monteiro, vai
abrir inscrições para os interessados
em participar do Curso de Espanhol,
em níveis Básico I e II e Intermediário
I e II. As inscrições serão realizadas en-

tre os dias 31 de março e 11 de abril,
na Coordenação de Extensão do próprio Câmpus. A prova de nivelamento
será realizada no dia 11 de abril. Informações adicionais podem ser obtidas
através do telefone (83) 3351-2348.

COMUNICAÇÃO

CIDADANIA

Web Rádio da
UEPB disponibiliza
acesso em aplicativo
de celular

UEPB vai ofertar
Especialização em
“Esportes e atividade
física para deficientes”

A Web Rádio da UEPB passou
a ser acessível, também, em dispositivos móveis. Através do aplicativo “Tune In”, o ouvinte pode levar
e ouvir a rádio em qualquer parte
do mundo, de maneira fácil e rápida. Basta baixar o aplicativo através
do site http://tunein.com/ para ter
à disposição a rádio da Universidade. A emissora também lançou três
programas especiais.

Durante visita da coordenadora
adjunta da Universidade Aberta do
Brasil, professora Eliana Ferreira, à
UEPB, esta semana, a Pró-Reitoria
de Ensino Médio, Técnico e Educação à Distância da Universidade firmou parceria para a criação de curso de especialização em “Esportes e
atividade física para deficientes”. O
início das atividades está previsto
para o mês de maio.
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