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LAC da UEPB
busca aumentar
atendimento pelo SUS
O Laboratório de Análises Clínicas da
UEPB busca aumentar o número de atendimentos pelo Sistema Único de Saúde. O
laboratório tem capacidade para atender
25 pacientes por dia, mas está funcionando abaixo de sua capacidade, uma vez que
o Setor de Marcação do Sistema Municipal de Saúde não tem provocado demanda
para o setor. A direção do LAC orienta a
população, principalmente a residente nas
proximidades do Câmpus de Bodocongó,
a solicitar que seus exames sejam encaminhados para o LAC-UEPB, ajudando, assim, a desafogar a própria estrutura central
de atendimento em saúde do município.

DITADURA

CRIMES VIOLENTOS

VAGA

Universidade
relembra os 50 anos
do Golpe Militar

Câmpus III e Polícia
Civil firmam parceria
para estudos

Centro Regional de
Referência da UEPB
seleciona secretário

Durante toda a semana, a Universidade Estadual promoveu atividades alusivas aos 50 anos do
Golpe Militar no Brasil. Exibições
de filmes, palestras, lançamento de
livros, atos culturais e apresentação
de relatórios da Comissão da Verdade fizeram parte da programação
desenvolvida no Centro de Integração Acadêmica, em Bodocongó, ao
longo de cinco dias. As atividades tiveram o objetivo de rememorar uma
página crucial da história brasileira
recente, para que as gerações atuais
e futuras possam conhecer este passado e, com consciência crítica, lutar para que nunca mais deixem que
fatos como esses aconteçam.

O Centro de Referência em Direitos Humanos do Agreste da Paraíba, vinculado ao Câmpus III da
UEPB, firmou parceria com a 8ª
Delegacia Seccional da Polícia Civil
para desenvolver estudos sobre Crimes Violentos Letais Intencionais
e Violência Doméstica e Familiar,
no Agreste paraibano. O CRDHA
vai publicar edital de seleção para
escolha de estagiários que acompanharão os trabalhos desenvolvidos
pela 8ª Delegacia Seccional, sob a
orientação do delegado Luciano
Carvalho e do professor Luciano
Nascimento. A seleção será destinada aos estudantes do Curso de
Direito, do 3º ao 7º período.

A Universidade Estadual da Paraíba, através da Pró-Reitoria da Extensão, está com inscrições abertas,
até o dia 11 de abril, para seleção
de candidatos a vaga de secretário
dos cursos do Centro Regional de
Referência. Para participar os interessados devem enviar cópia do
Curriculum Vitae para o endereço
eletrônico jadcelyvieira@uepb.edu.
br. A entrevista com os candidatos
está marcada para o dia 15 de abril.
O profissional selecionado terá regime de trabalho de 40 horas semanais, com remuneração de R$ 1.200
por mês. Maiores informações podem ser obtidas através do telefone
(83) 3315-3482.
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CIÊNCIAS EXATAS

Abertas inscrições
para Olimpíada
Paraibana de Química
Estão abertas até 25 de abril as
inscrições para a 5ª edição da Olimpíada Paraibana de Química, realizada com apoio da UEPB. Qualquer
aluno de escola pública ou privada,
do 9º ano do Ensino Fundamental
ao 3º ano do Ensino Médio, além de
estudantes em licenciatura em Química, pode procurar sua instituição
de ensino para efetivar sua participação. As inscrições estão sendo
feitas no site paraiba.obquimica.
org. A primeira fase da competição
será dia 23 de maio.

ASSISTÊNCIA

UEPB oferta bolsas
para Restaurante
Universitário
A Pró-Reitoria Estudantil lançou edital para seleção de candidatos ao Programa do Restaurante
Universitário, para alunos regulamente matriculados nos cursos de
graduação e pós-graduação (stricto sensu) do Câmpus I. Estão sendo ofertadas 100 bolsas integrais
e 60 bolsas parciais (subsídio de
50%) para graduandos, de acordo
com critérios de renda familiar, e
12 bolsas para pós-graduandos. As
inscrições serão feitas de 7 a 14 de
abril, na sede da PROEST, no horário das 8h às 11h e das 14h às
16h30. O edital da seleção está disponível no site www.uepb.edu.br.
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STRICTO SENSU

Mestrado em Psicologia da Saúde
da UEPB é aprovado pela Capes
A UEPB conquistou a aprovação
de mais um mestrado. A Capes recomendou o Mestrado em Psicologia
da Saúde da Instituição, que passa a
ser o 18º curso de mestrado da Universidade com aprovação da Capes.
A referida pós-graduação será a pri-

meira da região Nordeste nesta área
de concentração. Inicialmente o mestrado vai ofertar 18 vagas para formação de sua primeira turma. O edital
do processo seletivo deve ser lançado
até o mês de junho e as aulas terão
início em agosto.

ELEIÇÕES

MINI CURSOS

Câmpus VIII se
prepara para escolher
novos diretores

EDUEPB e ABEU
promovem cursos para
profissionais do livro

A comunidade acadêmica do
Câmpus de Araruna vai escolher,
no dia 12 de maio, os novos diretores do Centro de Ciências, Tecnologia e Saúde (CCTS) e coordenadores de cursos. Os concorrentes
devem se inscrever até o dia 10 de
abril, das 8h às 11h e das 14h às 17h,
na Secretaria da Comissão Eleitoral, instalada na Sala da Direção do
CCTS. Outras informações pelo telefone (83) 3373-1040.

A Editora da Universidade Estadual da Paraíba e a Associação
Brasileira de Editoras Universitárias
estão com inscrições abertas para
minicursos na área de assessoria de
imprensa, projeto gráfico, revisão
de texto e distribuição, que serão
ministrados nos dias 8 e 9 de maio.
As inscrições devem ser feitas pelo
site sites.uepb.edu.br/abeu/. Informações através do email secretaria.
abeu@gmail.com.

INTERNACIONAL

UEPB e Universidade de Havana firmam
convênio para intercâmbio em Ciências Agrárias
A Universidade Estadual da Paraíba celebrou convênio de intercâmbio
com a Universidade de Havana, em
Cuba, tendo como foco melhorar as
atividades de ensino e pesquisa do
Mestrado de Ciências Agrárias, ofertado em associação com a Embrapa

Algodão, com destaque para a internacionalização. A proposta é que haja
troca de experiência entre docentes e
alunos das instituições favorecendo a
difusão do conhecimento. A expectativa é que as atividades comecem ainda no primeiro semestre deste ano.
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