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SUSPENSÃO
QUALIFICAÇÃO NO ENSINO

UEPB firma convênio com Prefeitura de Sapé
para formação continuada de professores
O Reitor da UEPB, professor
Rangel Junior, recebeu na quarta-feira (27), em seu gabinete, no
Câmpus de Campina Grande, o
prefeito de Sapé, Flávio Roberto
Malheiros Feliciano, para juntos
assinarem um convênio de parceria entre a Secretaria de Educação
do município e a Instituição. Segundo o gestor municipal, a busca
por firmar parceria com a UEPB
surgiu a partir da necessidade em
prestar formação continuada aos
professores da rede municipal de
Sapé, tendo em vista um melhor
desempenho no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
(IDEB), indicador do Governo Federal. Este tipo de solicitação vem

sendo feita por diversas prefeituras
e a Pró-Reitoria de Ensino Médio,
Técnico e Educação à Distância
(PROEAD) procura atender a todas, discutindo as principais necessidades e delineando propostas
para os encontros de capacitações,
que ocorrem geralmente às sextasfeiras e aos sábados. Professores
pós-graduados em diversas áreas
do conhecimento, como Pedagogia, Letras, Matemática, Língua
Portuguesa, História, Geografia e
demais licenciaturas da UEPB foram convocados a participar do
aperfeiçoamento prestado aos docentes de outros municípios, em
um sistema chamado de “Formação do Formador”.

UEPB cancela
realização da edição
2014 do Congresso
Universitário
A Reitoria da UEPB decidiu
cancelar a realização da edição
2014 do Congresso Universitário,
que estava previsto para acontecer
no mês de dezembro. A decisão
foi baseada nas dificuldades financeiras enfrentadas pela Instituição. Apesar do cancelamento, a
realização da Semana de Iniciação
Científica da UEPB não será afetada, uma vez que este evento possui
financiamento próprio e é obrigatório para avaliação dos órgãos de
fomento a pesquisa, como Capes e
CNPq. A previsão da Pró-Reitoria
de Pós-Graduação e Pesquisa é realizar o evento entre os dias 10 e 13
de novembro.

SUCESSO

Livros da EDUEPB
na rede Scielo
estão entre os mais
acessados na internet
Ao participar da 23ª edição da
Bienal Internacional do Livro, em
São Paulo, a Editora da Universidade Estadual da Paraíba recebeu
a importante notícia de que dois
dos livros que saíram com o selo
Latus da EDUEPB, contidos na
rede Scielo, estão entre os mais
acessados pelos internautas. Estão
entre os campeões de acessos, os livros Teoria Quântica e Tecnologias
Digitais na Educação. No total, o
acesso às obras ultrapassa 800 mil
downloads.
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FORMAÇÃO DOCENTE

BOLSA ALIMENTAÇÃO

NEPPEF promove
seminário sobre
Psicologia Educacional

PROEST inscreve para seleção
do programa Restaurante Universitário

Tendo como público alvo, estudantes de Pedagogia e Psicologia, a
UEPB realiza segunda-feira, 1º de setembro, o III Seminário do Núcleo
de Estudos e Pesquisas em Psicologia
Educacional e Formação Docente. O
evento será realizado no Auditório II
do Centro de Integração Acadêmica,
em Bodocongó, das 8h às 12h. O objetivo é incentivar a produção científica
na graduação, através da divulgação
dos trabalhos do Núcleo. Durante o
seminário será feita a apresentação das
pesquisas desenvolvidas pelos alunos
vinculados ao NEPPEF. As inscrições
para participação no seminário podem ser feitas no local do evento.

21 VAGAS

Abertas inscrições
para Mestrado em
Saúde Pública
A Pró-Reitoria de Pós-Graduação
e Pesquisa da UEPB divulgou edital
para formação de nova turma do Mestrado em Saúde Pública. As inscrições
estão sendo feitas até o dia 5 de setembro. Estão sendo ofertadas 21 vagas.
As inscrições são efetuadas no site https://edna.uepb.edu.br/scapg/index.
php/inscricoes e posteriormente ratificadas com a entrega dos documentos pessoalmente pelo interessado, na
Secretaria do curso. O cronograma
completo e demais normas da seleção
estão disponíveis no edital, acessível
no endereço www.uepb.edu.br.

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)

A Pró-Reitoria Estudantil realiza
até 1º de setembro, as inscrições para
o Programa do Restaurante Universitário. As inscrições são feitas na sala
da PROEST, localizada na Rua das
Baraúnas, 351, Térreo, em Bodocongó. O aluno deve apresentar a ficha de
inscrição e a justificativa, juntamente
com cópias autenticadas de RG e CPF
do aluno e dos pais; comprovante de

residência atualizado dos pais e do
aluno; uma foto 3×4; comprovante de
matrícula; Histórico Escolar; certidão
de casamento dos pais ou responsável; certidão de óbito (para órfãos);
Registro de Nascimento de todos os
dependentes da renda familiar; comprovante de renda familiar; comprovação de não renda. Outras informações: (83)3315-3450/3481/3328.

ESPANHOL

CoRI e Departamento de Letras inscrevem
para curso preparatório para DELE
A Coordenadoria de Relações
Internacionais e o Departamento de
Letras da UEPB inscrevem até o dia
3 de setembro os interessados em
participar da seleção do curso preparatório para o Diploma de Espanhol como Língua Estrangeira, Nível
B1. As inscrições ocorrem das 9h às
11h30 e das 14h30 às 16h30. Estão

sendo oferecidas 30 vagas. O curso
será ministrado no turno da tarde,
todas as terças e quintas-feiras. Os
candidatos que desejem participar
do curso se submeterão a um teste de
nivelamento, o qual consistirá de entrevista simples e análise curricular.
Outras informações: (83) 3315-3415
/ pcsf@uepb.edu.br.

INSCRIÇÕES ABERTAS

Mestrado Profissional em Matemática
oferta 20 vagas na UEPB
A Coordenação do Mestrado Profissional em Matemática (PROFMAT)
inscreve até 5 de setembro, os interessados em participar do Exame Nacional de Acesso 2015, para formação de
nova turma. As inscrições devem ser
feitas exclusivamente pelo site http://
www.profmat-sbm.org.br/. Na UEPB
serão ofertadas 20 vagas para o cur-

so. O PROFMAT visa proporcionar
formação matemática aprofundada
relevante ao exercício da docência no
Ensino Básico, visando dar ao egresso
qualificação certificada para o exercício da profissão de professor de Matemática. O curso é semipresencial e realizado por IES associadas ao Sistema
Universidade Aberta do Brasil (UAB).
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