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FUTEBOL E ARTE

TRANSPARÊNCIA

Pró-reitorias prestam
contas da execução
orçamentária 2014

UEPB recebe doação de camisa do jogador
Hulk para compor acervo do MAPP
A Universidade Estadual da Paraíba
recebeu, na quinta-feira (17), a doação
de camisa da Seleção Brasileira, usada
pelo jogador paraibano Hulk na partida das Oitavas de Final da Copa do
Mundo de Futebol, contra o Chile, para
compor o acervo do Museu de Arte Popular da Paraíba. A doação foi feita em
solenidade no MAPP e, nas palavras
escritas pelo jogador na camisa, representou um gesto para manter o feito do
trabalho do atleta eternizado. O evento
foi seguido de uma entrevista coletiva
concedida por Hulk à imprensa campinense, acompanhada pelo reitor da
UEPB, professor Rangel Junior; pelo
prefeito de Campina Grande, Romero
Rodrigues; pelo coordenador de Comunicação da UEPB, Hipólito Lucena;
além de outras autoridades e fãs do jogador. Hulk agradeceu todo o incentivo
que recebe do povo paraibano e salientou que sempre que pode tenta retribuir
o carinho que recebe de sua gente. “Eu
queria poder dar uma camisa da Seleção Brasileira a todos os paraibanos,
mas como não posso estou deixando

esta que usei na Copa do Mundo para
que todos que venham visitar o museu se sintam representados. Essa foi a
forma que encontrei para agradecer a
todos os paraibanos pelo apoio de todos os momento”, enfatizou o jogador.
Segundo o reitor Rangel Junior, por ser
da Paraíba e por fazer tanto pelos paraibanos, a UEPB também se identifica com o jogador. “O acervo do museu
também é dedicado à música e ela tem
tudo a ver com o futebol. Muitas músicas de Jackson do Pandeiro, por exemplo, falam de futebol. A partir de agora,
também teremos no acervo uma referência ao esporte”, destacou. O prefeito
Romero Rodrigues, ressaltou que Hulk
é um jovem talento de Campina Grande e motivo de orgulho para todos.
Para Hipólito Lucena, coordenador de
Comunicação da UEPB, o momento é
de “satisfação pelo carinho que Hulk
está tendo com Campina e com a Universidade Estadual da Paraíba, fazendo
a doação de sua camisa da Seleção Brasileira para o acervo do Museu de Arte
Popular da Paraíba”.

Dentro da política de transparência adotada pela Reitoria da
UEPB, as pró-reitorias de Gestão
Financeira, de Gestão de Pessoas
e de Planejamento realizaram na
terça-feira (15), no Câmpus de Bodocongó, a prestação de contas da
execução orçamentária e da folha
de pagamento de pessoal dos meses
de maio e junho, com transmissão
ao vivo, online.
De acordo com os dados, do orçamento aprovado pela Assembleia
Legislativa da Paraíba, no valor de
R$ 286 milhões, incluindo os valores de uma emenda parlamentar
e os R$ 258 milhões referentes ao
duodécimo, já foram empenhados
nos primeiros seis meses do ano
R$ 125,4 milhões, somando todas
as despesas de conta corrente e de
capital. Desse valor, R$ 111 milhões
foram executados com o pagamento da folha de pessoal.
A pró-reitora de Gestão Financeira, Giovana Carneiro, explicou
que a UEPB recebeu suplementação
de R$ 10 milhões, prevista desde
maio e liberada recentemente pelo
Governo do Estado. Mas a quantia
ainda é insuficiente para sanar os
problemas, sendo necessários pelo
menos mais R$ 32 milhões para
garantir o pagamento da folha com
todos os encargos até o final do ano.
Conforme os dados, nos meses de
maio e junho, o duodécimo da Universidade subiu para R$ 21 milhões,
visto que os R$ 20 milhões liberados nos meses anteriores não estavam sendo suficientes para cobrir
toda a demanda da Instituição.
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ATÉ 24 DE JULHO

MÚSICA

Mestrado em Desenvolvimento
Regional seleciona aluno especial
O Mestrado em Desenvolvimento
Regional da UEPB lançou edital para
preenchimento de 30 vagas de aluno
especial no período 2014/2. As inscrições estão sendo feitas até 24 de julho,
através da página https://edna.uepb.
edu.br/scapg/index.php/inscricoes,
clicando no ícone “inscrever-se” e
preenchendo os dados. Em seguida, o
aluno deve fazer a inscrição presencial,

encaminhando todos os documentos
necessários, até 25 de julho, para a Secretaria do MDR (Centro de Integração Acadêmica, Sala 311, Câmpus I,
em Campina Grande). O resultado do
processo seletivo será divulgado no dia
8 de agosto. Já o início das aulas está
previsto para o dia 12 de agosto. Outras informações: (83) 3344-5305 ou
pelo e-mail mdr@uepb.edu.br.

CARIRI PARAIBANO

Departamento de Geografia promove
palestra sobre potencialidades do Turismo
O Departamento de Geografia da
UEPB promove segunda-feira (21),
pela manhã e a noite, a palestra “Situação e Potencialidades do Turismo
no Cariri Paraibano”, como parte das
atividades das disciplinas Geografia
do Turismo e Geografia da Indústria do Comércio e Serviços. O tema
será ministrado por representante da

Cariri Expedições. De acordo com
o organizador da atividade, professor Ozéas Jordão, o objetivo é debater como está sendo desenvolvido o
turismo no Cariri paraibano, suas
características, potencialidades e carências. A palestra é aberta ao público e acontece nas Salas 256 e 254 do
Centro de Integração Acadêmica.

AVANÇOS BIOLÓGICOS

Universidade Estadual realiza 22º Congresso
Brasileiro de Estomatologia e Patologia Oral
A Universidade Estadual da Paraíba e a Sociedade Brasileira de Estomatologia e Patologia Oral realizam,
de 23 a 26 de julho, em Campina
Grande, o 22º Congresso Brasileiro
de Estomatologia e Patologia Oral,
com a temática “Avanços biológicos
e tecnológicos no contexto do diagnóstico oral”. O seminário tem como
objetivos oportunizar a estudantes,
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profissionais e pesquisadores discussões acerca dos avanços e práticas
integrativas em saúde, fomentar a
divulgação científica e o intercâmbio
entre estudantes, profissionais, pesquisadores e instituições interessadas
na temática central do evento, bem
como estimular a produção de conhecimento na perspectiva da transdisciplinaridade.

UEPB, UFCG e Parque
Tecnológico promovem
5º Festival Internacional
A Universidade Estadual da Paraíba, em parceria com a UFCG e a
Fundação Parque Tecnológico da Paraíba, promove de 21 a 26 de julho o
5º Festival Internacional de Música
de Campina Grande. As atividades do
evento serão realizadas no Teatro Municipal Severino Cabral, no Mosteiro
Santa Clara e na Primeira Igreja Batista. Também haverá apresentações na
cidade de Remígio. Estarão à disposição do público dois cursos para estudantes e profissionais de música: Teatro Musical e Introdução à Regência
Orquestral. Mais informações sobre o
evento: www.fimus.art.br.

MONTEIRO

CCHE realiza
1ª Amostra de
Empreendedorismo
O Centro de Ciências Humanas e
Exatas da UEPB, em Monteiro, realiza
de 21 a 23 de julho a “1ª Amostra de
Empreendedorismo da UEPB”. O evento contará com exposição de empresas e
produtos, debates sobre o empreendedorismo e atividades culturais. A amostra tem como objetivo proporcionar
reflexão sobre o potencial do mercado,
mostrando a realidade do empreendedorismo regional e local do Cariri paraibano. A ação também tem fim solidário,
pois espera contar com a doação de latas
ou pacotes de leite em pó, para serem
doados ao orfanato de Monteiro.
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