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COMUNICURTAS UEPB

REUNIÃO

Lançada edição 2014
do Festival Audiovisual
de Campina Grande
Foi lançada na quarta-feira (3), no
Centro de Integração Acadêmica, em
Bodocongó, a 9ª edição do Festival Audiovisual de Campina Grande – Comunicurtas UEPB. O evento contará
com exibição e premiação de filmes
nas cinco mostras competitivas, debates e realização de oficinas. Além disso,
pretende discutir a criação e preservação de acervos audiovisuais, além das
políticas públicas de Cultura voltadas
para o audiovisual, em particular para
as produções de baixo orçamento e
de restauração de acervos fílmicos. O
tema central será “Redes colaborativas para a produção de audiovisual”. A
edição 2014 traz novidades, a exemplo
dos polos de extensão que funcionarão nos câmpus de João Pessoa, Lagoa
Seca, Catolé do Rocha, Araruna, Patos,
Guarabira e Monteiro, onde serão realizadas as mostras itinerantes. A 9ª
edição do Comunicurtas UEPB será
realizada de 14 a 18 de novembro. O
período de inscrições é de 18 de setembro até 13 de outubro. Além disso, o festival contará ainda com cinco
mostras especiais, seis oficinas, três palestras e quatro sessões de debates. Entre as novidades estão as mostras dos
Pontos de Cultura, de Direitos Humanos e da Terceira Idade. A exibição dos
filmes acontecerá no Teatro Municipal
Severino Cabral, enquanto as oficinas
serão realizadas no antigo Cine São
José. As palestras serão ministradas no
Centro de Integração Acadêmica da
UEPB. A comissão organizadora também conseguiu viabilizar uma parceria
com a NBR TV que exibirá filmes inscritos nas mostras.

Consuni debate proposta de nova
Lei de Autonomia para a UEPB
“A UEPB é como um filho que chega
à maioridade. Ele é emancipado e tem
autonomia de direito, mas não vai muito
longe se não possui condições materiais
para isso”. Foi com esta reflexão que o reitor da Universidade Estadual da Paraíba
(UEPB), professor Rangel Junior, iniciou
a discussão sobre a reformulação da Lei
de Autonomia, durante reunião com
membros do Conselho Universitário
(Consuni), realizada na terça-feira (2),
no Auditório da Biblioteca Central, no
Câmpus de Bodocongó. A comparação
ressalta as análises de que apesar de todas
as medidas de contenções de despesas,
em virtude do corte em seu orçamento,
a UEPB não dispõe de recursos suficientes para manter suas atividades dentro
da normalidade. Assim, como forma de
reorganizar a vida orçamentária da Ins-

tituição, os conselheiros universitários
apreciaram uma proposta para criação
de uma nova lei que cria novos parâmetros para destinação de recursos para a
Universidade. A proposta apresentada
ao Consuni também será encaminhada
para os candidatos ao Governo do Estado, de modo que cada um tenha acesso
ao esboço da proposta da nova Lei de
Autonomia e apresentem suas opiniões
sobre a questão orçamentária da Universidade. O texto também estará disponível à comunidade acadêmica e demais
interessados no endereço eletrônico
www.uepb.edu.br para consulta pública.
De acordo com o reitor, esta é uma proposta inicial para o debate e um pensamento voltado em favor de melhorias e
da defesa dos interesses da Universidade
Estadual da Paraíba.
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TECNOLOGIA MÓVEL

UEPB disponibiliza
aplicativo de controle
acadêmico
A Coordenadoria de Tecnologia da
Informação da UEPB, através da Divisão
de Desenvolvimento de Sistemas, desenvolveu um aplicativo para celular que
permite aos graduandos terem acesso
a Relação das Disciplinas Matriculadas
(RDM) no semestre usando aparelhos
móveis. Trata-se do e-RDM, que já está
disponível no Google Play Store. Para
baixar basta o aluno pesquisar pela palavra-chave “RDM UEPB”. O aplicativo
facilita o acesso dos estudantes às informações essenciais da Universidade, a
exemplo das notas obtidas em cada disciplina, faltas, horário das aulas e professor que estará em sala de aula. O e-RDM
foi desenvolvido pelos analistas e desenvolvedores de sistemas Jefferson Neves e
Rogério Nóbrega.

DIA 9 DE SETEMBRO

Departamento de Biologia
realiza Seminário sobre
Educação Ambiental
O Departamento de Biologia da
UEPB promove terça-feira (9), às
8h30, seminário sobre Educação Ambiental. O evento, coordenado pelo
Grupo de Extensão e Pesquisa em
Gestão e Educação Ambiental, acontece no Anfiteatro de Biologia, em Bodocongó. O objetivo é promover o debate sobre a importância de Educação
Ambiental para a formação de profissionais críticos e comprometidos com
o meio ambiente e a sociedade.

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)

GUARABIRA

Projeto de extensão do Câmpus III
realiza campanha de doação de livros
O Câmpus III da UEPB, através do
projeto de extensão “Direitos Humanos e Justiça Social: política pedagógica universitária de ensino, pesquisa
e extensão”, está promovendo uma
campanha de doação de livros com
o objetivo de instalar uma biblioteca
de literatura infanto-juvenil no bairro
Mutirão, em Guarabira. A biblioteca
será construída nas dependências da

Fundação Centro Unificado de Capacitação e Arte, entidade sem fins lucrativos que há 15 anos atende crianças
e adolescentes carentes do município.
Os interessados em colaborar podem
fazer suas doações, nas segundas, terças ou quartas-feiras, na sala do Centro de Referência em Direitos Humanos do Agreste da Paraíba, localizada
no Câmpus III.

NÍVEIS A2 E B1

UEPB aplica teste de proficiência em Espanhol
para o Programa Ciência sem Fronteiras
Estão abertas até o dia 15 de setembro as inscrições para o exame DELE
(Diplomas de Español como Lengua
Extranjera) nos níveis A2 e B1. As inscrições estão sendo realizadas na Sala
da Coordenadoria de Relações Internacionais, na Rua das Baraúnas, 351,
2º andar do Prédio Administrativo
da UEPB, em Bodocongó, das 9h às

11h30 e das 14h30 às 16h30. Estão sendo ofertadas 40 vagas. Para participar
do exame, o candidato deve apresentar
comprovante de inscrição no Ciência sem Fronteiras; comprovante do
pagamento da Guia de Recolhimento
da UEPB e duas vias do formulário
de inscrição devidamente preenchido.
Outras informações (83) 3315-3415.

CEDUC

Comissão lança edital para escolha
de novos diretores e coordenadores
A Comissão Eleitoral do Centro
de Educação da UEPB publicou edital
para escolha dos novos diretores de
Centro e coordenadores de cursos que
compõem o CEDUC e seus respectivos
adjuntos. A eleição acontece no dia 14
de outubro. As inscrições estão sendo
efetuadas na Secretaria da Comissão
Eleitoral direção do CEDUC, sala 316,
Centro de Integração Acadêmica, no

Câmpus de Bodocongó), até o dia 12
de setembro. A votação será realizada
das 8h às 21h, sendo imediatamente
seguida da apuração e totalização dos
votos. Outras informações a respeito
de recursos, propaganda eleitoral, locais, mesas receptoras e procedimentos
de votação podem ser conferidas no
edital disponível no endereço eletrônico www.uepb.edu.br.
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