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RECURSOS

INTERCÂMBIO

PROPLAN apresenta
previsão orçamentária
da UEPB para 2015
O Conselho de Orçamento Participativo da UEPB se reuniu na quarta-feira (20), para definir a proposta
orçamentária da Instituição para o
exercício de 2015. Na reunião do COP,
a pró-reitora adjunta de Planejamento,
Pollyanna Xavier, apresentou a previsão orçamentária para o próximo
exercício no total de R$ 370 milhões,
sendo R$ 297 milhões para folha de
pessoal, R$ 25 milhões para despesas
de capital e R$ 48 milhões para despesas correntes, entre outras dotações. A
proposta orçamentária foi feita com
base nas demandas executadas, no
volume de demandas reprimidas em
vários setores (projetos que não foram
executados este ano) e nas demandas
que surgiram com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). Para
isso, a Pró-Reitoria também fez uma
projeção com base nas evoluções de
anos anteriores, levando em consideração o percentual de crescimento da
folha nos anos pares e ímpares, através de consultas junto às pró-reitorias
de Gestão Financeira (PROFIN) e de
Gestão de Pessoas (PROGEP). A proposta será encaminhada para o Conselho Universitário (Consuni), antes de
ser enviada para o Governo do Estado.

UEPB recebe proposta de
intercâmbio com instituição americana
O reitor da UEPB, professor Rangel
Junior, recebeu na segunda-feira (18),
em seu gabinete, no Câmpus de Bodocongó, a visita do professor Ricardo
Monteiro, embaixador da Florida Christian University, dos Estados Unidos, que
veio conhecer a UEPB e abrir canal de
diálogo para a formatação de um convênio técnico científico entre as instituições no campo da pós-graduação. Ele
destacou que a universidade americana
tem recebido um fluxo muito grande de

estudantes brasileiros, especificamente, da Paraíba. Por isso, o interesse em
celebrar o convênio com a UEPB para
levar estudantes da Instituição para a
Florida Christian University. O reitor
Rangel Junior demonstrou interesse
nas propostas e disse que a UEPB está
sempre aberta para fortalecer a sua política de intercâmbio com outras instituições, bem como a todas as iniciativas
que visam fortalecer a pós-graduação
de seus professores e estudantes.

HISTÓRIA

Encontro discute poder, memória
e resistência ao Golpe de 1964
Entre os dias 25 e 29 de agosto, estudantes, professores e pesquisadores
do Norte/Nordeste estarão reunidos
na UEPB, em Campina Grande, para
participar do 16º Encontro Estadual de
História, promovido pela Associação

Nacional de História (seção Paraíba). O
evento tem como tema central “Poder,
memória e resistência: 50 anos do Golpe
de 1964”. Maiores informações no endereço eletrônico http://www.encontroestadualdehistoriapb.com/home/.
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SELEÇÃO

ALUNOS E PROFESSORES

PROGRAD lança
edital com 150 bolsas
para monitores
A Pró-Reitoria de Graduação da
UEPB divulgou edital para Seleção de
Monitores, com oferta de 150 Bolsas de
Monitoria, no valor de R$ 220 mensais.
As inscrições devem ser realizadas nas
secretarias dos departamentos, de 25
a 29 de agosto, podendo o interessado
se inscrever em um único componente curricular e para período contrário
ao que está matriculado. Os candidatos
classificados concorrerão à bolsa de monitoria por dois períodos letivos, desde
que o componente objeto da seleção
seja oferecido regularmente e não haja
mudança de professor neste período. A
seleção será feita de 3 a 5 de setembro e
a divulgação do resultado está prevista
para o dia 11. Outras informações: (83)
3315-3366.

PISICOLOGIA

Semana debate
desafios e perspectivas
do saber e do fazer
Em comemoração ao Dia do Psicólogo, o Departamento de Psicologia
da UEPB, Câmpus I, realiza de 25 a
29 de agosto a “Semana da Psicologia
da UEPB”, com a temática “Saberes e
fazeres da Psicologia: desafios e perspectivas”. O evento é voltado aos estudantes da UEPB e a abertura acontece
na segunda (25), às 13h30, no Auditório de Psicologia, com a palestra
“História da Loucura”. Outras informações: (83) 3315-3473 e 3315-3475.

Reitor: Rangel Junior
Vice-reitor: Etham Barbosa
Chefia de Gabinete: José Benjamim Filho
Coordenador de Comunicação:
Hipólito Lucena
Coordenador Adjunto: Josibel Lins (DRT-PB 727)

CPA inicia processo de avaliação
institucional da UEPB
A Comissão Própria de Avaliação
da UEPB iniciou o processo de avaliação institucional por parte dos alunos e professores, referente ao período
2014/1. No sistema de avaliação institucional, os alunos de todos os câmpus
vão avaliar o desempenho de seus professores, enquanto os professores irão
avaliar as turmas em que ministrou
aulas no primeiro semestre do ano. Os
dois segmentos universitários também

vão avaliar as condições dos cursos de
graduação da UEPB, observando vários aspectos fundamentais para que a
Instituição possa oferecer um ensino
de qualidade e venha contribuir cada
vez mais com o processo de desenvolvimento no contexto estadual e regional. Para fazer a avaliação, professores
e alunos devem acessar o endereço eletrônico https://academico.uepb.edu.br/
ca/index.php/usuario/autenticacao.

CATOLÉ DO ROCHA

Câmpus IV inscreve para Restaurante Universitário
A Universidade Estadual da Paraíba, por meio da PROEST, inscreve, de
25 de agosto a 1º de setembro, estudantes interessados em ingressar no programa Restaurante Universitário (RU)
do Câmpus de Catolé do Rocha. As
inscrições serão realizadas na Assessoria Estudantil do Câmpus IV, das 8h às
11h e das 13h às 16h. Serão selecionados, prioritariamente, os acadêmicos

que apresentarem as menores rendas
mensais familiares, não superiores a
três salários mínimos; que apresentarem todos os documentos exigidos no
período estipulado no Edital; que residam em município distinto do câmpus
onde estiverem matriculados e estejam
regularmente matriculados em curso
de graduação da UEPB. Outras informações: (83) 3441-1366 / 2632.

CÂMPUS III

Inscrições abertas para curso sobre leitura literária
Está aberto até o dia 27 de agosto
o prazo de inscrição para os interessados em participar do curso de extensão “A leitura literária fora do cânone
e dos bestsellers: o prazer de ler ampliando horizontes”, coordenado pela
professora Wanilda Lima Vidal de
Lacerda, do Departamento de Letras
do Câmpus III da UEPB, em Guarabira. Trata-se de projeto cujo objetivo

principal é trabalhar o universo da
leitura numa perspectiva sócio-cognitiva. Estão sendo disponibilizadas
30 vagas, destinadas a estudantes de
licenciatura em Letras e professores
e alunos do Ensino Médio. As aulas
terão início no dia 3 de setembro. As
inscrições estão sendo realizadas na
Secretaria da Coordenação do Curso
de Letras do Câmpus III.
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