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PÓS-GRADUAÇÃO

Consuni aprova criação de novos cursos
de Doutorado, Mestrado e Especialização
Em reunião ordinária realizada na
quinta-feira (31), o Conselho Universitário da UEPB aprovou por unanimidade a criação de mais um Doutorado,
um Mestrado e uma Especialização
para a Instituição. A reunião foi presidida pelo reitor Rangel Junior. Foram
aprovadas as propostas de criação do
Doutorado em Enfermagem do Programa Associado a Pós-Graduação,
que deve ser implantado a partir de
2015 e atuará em três linhas de pesquisas, ofertando 15 vagas; o Mestrado em
Geografia do Centro de Educação do

Câmpus I, que será o primeiro na área
a ser implantado em uma cidade do interior do Nordeste, que terá duas linhas
de atuação e vai funcionar a partir de
março de 2015, com oferta de 15 vagas; e
a Especialização em Etnobiologia, destinado a bacharéis em Ciências Biológicas,
Agrária e da Terra, Naturais e Sociais,
com oferta de 20 vagas e aulas previstas
para começarem em outubro deste ano.
Na mesma reunião, o Conselho Universitário também aprovou a proposta de
criação do Núcleo de Arte e Cultura do
Câmpus de Catolé do Rocha.

SEDRES

UEPB vai sediar seminário sobre
diversidade regional brasileira
A Universidade Estadual da Paraíba, através do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional, vai sediar, entre os dias 13 e 15 de
agosto, a segunda edição do Seminário
de Desenvolvimento Regional, Estado

e Sociedade (SEDRES). O evento é itinerante, articulado e organizado por
programas de pós-graduação filiados
à Associação Nacional de Pesquisa e
Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional – ANPUR.

CULTURA

Inscrições abertas
para curso de
técnicas artísticas
O Centro Artístico-Cultural da
UEPB inscreve, até 6 de agosto, para o
curso de extensão “Técnicas Artísticas
e História da Arte”, nova atividade ofertada pela Instituição. Estão sendo ofertadas 25 vagas. O curso versa sobre as
diversas técnicas artísticas, a exemplo
de mosaico, xilogravura, pastel, desenho com sombreamento, e seus surgimentos ao longo da história. Além da
abordagem teórica, serão realizadas
demonstrações práticas de cada técnica apresentada. As aulas ocorrerão às
quartas-feiras e serão iniciadas no dia
6 de agosto. As ministrantes serão as
professoras Lili Brasileiro e Rosemary
Alves. Outras informações podem ser
obtidas pelo telefone (83) 3310-9719.

RECEITA

Projeto de extensão
desenvolve atividades
de educação fiscal
Implantado pela UEPB em abril
deste ano, através do CCJ e do CCSA,
o projeto de extensão “Receita para
Cidadania e para o Desenvolvimento” será ampliado ainda este ano, com
a introdução de um curso na área de
jornalismo, para possibilitar aos profissionais da Comunicação conhecerem a linguagem adequada e o trato
que deve ser dado nas matérias envolvendo tributação. Em plena execução,
o projeto tem 16 atividades programadas para os meses de julho e agosto. A
iniciativa tem como parceiro principal
o Conselho Regional de Contabilidade (CRC-PB).
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Programa de extensão orienta sobre
uso correto de medicamentos
Um programa de extensão desenvolvido pela UEPB, através do
Centro de Ciências Biológicas e
da Saúde, tem fornecido informações seguras e corretas a respeito
de medicamentos utilizados nos
mais diversos tratamentos clínicos. Funcionando desde 2008 na
FAP, o Centro de Informação sobre Medicamento já virou referência e, hoje, recebe pedido de informações até de outros países, como
a África. O propósito do CIM é

disponibilizar informação independente, avaliada e atualizada,
destinada a resolver problemas específicos relacionados com o uso
de medicamentos, a partir de dados científicos. Os contatos feitos
pelos usuários são armazenados e
colocados em um banco de dados.
Em praticamente todos os casos,
as dúvidas são sanadas, contemplando aos usuários do serviço
com retorno sobre a demanda em
um intervalo de uma a 72 horas.

Serviço:

Centro de Informação sobre Medicamentos (CIM) da UEPB
Horário de funcionamento:
De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h
Local: Avenida Dr. Francisco Pinto, S/N, Bodocongó.
Contatos: cimuepbfap@live.com ou (83) 2102-0373.

CÂMPUS III

Inscrições para 6ª Semana de Humanidades
De 28 a 31 de outubro, o Câmpus
III da UEPB, em Guarabira, realiza a
6ª Semana de Humanidades com o
objetivo de estabelecer um espaço de
discussão, troca e construção de saberes. Os interessados em apresentar trabalhos têm até o dia 5 de agosto para
efetuar suas inscrições, exclusivamente pelo endereço eletrônico http://
semanadehumanidades.wix.com/ch-uepb#!student-life/c11m6. A sexta
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edição do evento apresenta uma vasta
programação que abrange as áreas de
Direito, Letras, Educação, Geografia e
História. Estão sendo disponibilizados
31 minicursos e 25 simpósios temáticos, além de palestras, mesas redondas
e atividades culturais. Mais informações sobre o evento e a programação
completa podem ser acessadas através
do endereço eletrônico http://semanadehumanidades.wix.com/ch-uepb.

EDUEPB lança e-book
com base nas obras
de Michel Focault
A Editora da Universidade Estadual da Paraíba lançou mais um e-book.
Trata-se de “Michel Foucault – crítico, esteta, cínico mitigado”, de autoria
de Jorge Alberto Rocha. A obra, que
também terá versão impressa, integra
a Coleção Substractum, responsável
por publicar trabalhos inovadores
sobre temas importantes para a construção de uma sociedade radicalmente cidadã. Os interessados podem ter
acesso ao conteúdo através do endereço eletrônico http://www.uepb.edu.
br/ebooks/ .

FORMATURA

Divulgado calendário
de Colações de Grau
do período 2014.1
A UEPB realiza, de 11 a 16 de agosto,
as solenidades de Colação de Grau das
turmas concluintes 2014.1 dos câmpus
de Campina Grande, Lagoa Seca, Guarabira, Catolé do Rocha, João Pessoa,
Monteiro e Patos. Ao todo, mais de
1.500 novos profissionais estarão sendo
colocados no mercado de trabalho, em
diversas áreas do conhecimento, como
Saúde, Ciências Exatas, Tecnologia, Ciências Sociais e Humanas. A cerimônia
do Câmpus de Monteiro será no dia 11
de agosto; Guarabira, no dia 12; João
Pessoa, dia 13; Catolé do Rocha, dia 14;
Patos, dia 15. As colações dos câmpus de
Campina Grande e Lagoa Seca acontecem no dia 16 de agosto, no Spazzio.
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