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DUODÉCIMO

CORTE NO ORÇAMENTO

Consuni aprova
proposta de nova lei de
repasse de recursos
O Conselho Universitário da UEPB
aprovou, por unanimidade, em reunião extraordinária realizada segunda
(29), proposta de minuta de nova lei de
repasse de recursos para a Instituição,
por meio do Governo do Estado. De
acordo com a proposta, o orçamento
anual da UEPB, oriundo do Tesouro
Estadual, terá por base o percentual
de 5,5% da Receita Corrente Líquida,
prevista para o exercício, e será repassado até o 20º dia do mês, em forma de
duodécimos. Os recursos serão utilizados para financiamento de todas as
despesas com Pessoal, Despesas Correntes e de Capital, e serão transferidos
do Tesouro Estadual diretamente para
Conta Única da Instituição.

INGLÊS

UEPB oferta avaliação
gratuita para teste
de nivelamento TOEFL
A Universidade Estadual, através
da Coordenadoria de Relações Internacionais e do Departamento de Letras, em parceria com o MEC e Capes,
vai ofertar gratuitamente teste de nivelamento TOEFL ITP. O teste será realizado nos dias 7 de outubro, 10 e 25 de
novembro, no Auditório II do Centro
de Integração Acadêmica, no Câmpus
de Campina Grande. Podem participar alunos de graduação, especialização, mestrado e doutorado da UEPB.
Estão sendo ofertadas 225 vagas. As
inscrições, realizadas pela internet, estão abertas no site isfaluno.mec.gov.br.

UEPB pode reduzir metade das vagas
para ingresso na Instituição em 2015
O Conselho Universitário da UEPB
decidiu, por unanimidade, em reunião
realizada quinta-feira (2), que a Instituição poderá reduzir pela metade o número de vagas para ingresso em 2015.
A decisão se dá em razão dos sucessivos
contingenciamentos, cortes, reduções e
contenções orçamentárias, por parte do
Governo do Estado, nos últimos anos, o
que vem provocando o sucateamento da
Universidade.
Conforme apresentado pelo Consuni, a proposta orçamentária encaminhada pelo Governo do Estado à Assembleia
Legislativa da Paraíba (ALPB), no último
dia do prazo legal (30 de setembro), para
o exercício de 2015, é menor que o orçamento em execução neste ano, havendo
um corte de mais de R$ 70 milhões até
mesmo em relação a proposta inicial do
próprio governo, que tinha limitado a
peça orçamentária da UEPB para o próximo ano em R$ 358,6 milhões.
Na mensagem enviada à ALPB, o
Governo do Estado reservou apenas R$
288,5 milhões para a UEPB no ano que

vem, o que significa dizer que para todo
o ano de 2015 a UEPB terá, da fonte do
Tesouro Estadual, R$ 2 milhões a menos
do que a execução orçamentária deste
ano, envolvendo despesas com pessoal,
despesas correntes e de capital, que deve
chegar próximo dos R$ 300 milhões
caso o Governo do Estado assegure o
funcionamento das atividades até o próximo mês de dezembro. Na comparação
do orçamento de 2014 da UEPB com a
proposta encaminhada pelo Governo
à ALPB para 2015, o maior corte é na
despesa prevista para pessoal, reduzindo
dos R$ 262 milhões deste ano para R$
243,1 milhões no ano que vem.
Desta forma, para ter condições de
continuar funcionando, o Conselho
Universitário alertou para a necessidade
da não renovação dos contratos de todos
os professors substitutos, a partir de janeiro de 2015, e a redução de metade das
vagas oferecidas, a partir de 2015, nos
diversos cursos mantidos pela UEPB em
todo o Estado, nos níveis médio, técnico
e de graduação.
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FUTSAL E VÔLEI

Coordenadoria de
Esporte e Lazer realiza
Jogos dos Servidores
A Coordenadoria de Esporte e Lazer da UEPB, juntamente com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, promove
dias 18, 19, 25 e 26 de outubro, os Jogos dos Servidores da Instituição. Podem participar equipes formadas por
servidores, professores, prestadores
de serviços e terceirizados de todos
os câmpus da UEPB, nas modalidades
de futsal e voleibol. As inscrições estão sendo realizadas nas direções dos
centros até 10 de outubro. As disputas
serão realizadas no Ginásio do Departamento de Educação Física, no Câmpus I. Outras informações podem ser
obtidas no endereço eletrônico http://
sites.uepb.edu.br/coel/.

NATUREZA

MAC expõe 25
gravuras de artistas
latino-americanos
O Museu Assis Chateaubriand da
UEPB, em Campina Grande, está com
a exposição “25 Gravuras de Artistas
Latino-Americanos” aberta ao público
até o dia 10 de outubro. As obras são
inspiradas na Ecologia e preservação
da natureza. A exposição pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das
13h30 às 18h30. O acervo apresenta
produções com uma forte presença da
pluralidade cultural e expressividade.
As gravuras remetem à responsabilidade social da arte e a necessidade
de conscientização do homem para o
amanhã. O MAC fica na Rua João Lélis, 581, Catolé, Campina Grande-PB.

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)

QUALIFICAÇÃO

UEPB e PMCG firmam parceria para
formação de educadores e educandos
A Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) e a Prefeitura Municipal de Campina Grande (PMCG)
firmaram convênio, terça-feira (30),
para execução de ações voltadas à
formação de educadores e educandos, dentro do Programa de Apoio
à Formação de Educadores e Educandos do Município (Proaffe), que
permitirá aos estudantes da UEPB
fazerem estágios supervisionados na
rede municipal de ensino. A assinatura do convênio, com as presenças
do reitor Rangel Junior e do prefeito Romero Rodrigues, aconteceu,
no Museu Vivo de Ciência. Inicialmente, o convênio beneficiará aproximadamente 300 alunos matriculados no 6º e 9º ano de oito escolas
da rede municipal de ensino, mas a
ideia é ampliar a ação para todo o
Fundamental II, levando o projeto
para mais de 30 escolas da rede municipal. Conforme estabelecido no

convênio, 24 estudantes/bolsistas,
matriculados nos cursos de licenciatura em Química, Física, Matemática e Biologia, farão estágio supervisionado e vão manter contato direto
com os matriculados no sistema de
ensino público de Campina. Eles
irão supervisionar a atuação dos
alunos da rede municipal de ensino
nos laboratórios de Química, Física,
Matemática e Biologia. Por sua vez,
uma equipe formada por quatro
professores de graduação da UEPB
vai orientar o trabalho dos estudantes das licenciaturas. Os estágios
supervisionados acontecerão três
vezes por semana, nos quatro laboratórios instalados no Museu Vivo,
permitindo que os alunos da rede
municipal de ensino vivenciem, na
prática, o que eles aprendem na sala
de aula. Tudo sob a orientação e supervisão dos estudantes e docentes
da UEPB.

SAÚDE DO TRABALHADOR

Seminário vai debater precarização
do trabalho e assédio moral
A Comissão Interdisciplinar de
Atenção Integral a Saúde e Segurança do Trabalhador e a Pró-Reitoria
de Gestão de Pessoas da UEPB, através do Setor Saúde Saúde do Trabalhador, realiza quarta-feira (8), no
Auditório III do Centro de Integração Acadêmica, no Câmpus de Bodocongó, o 1º Seminário de Saúde
do Trabalhador. O evento terá como
foco a discussão das questões que

desafiam a efetivação de melhorias
em saúde e segurança do trabalho no
serviço público. Além disso, ações
e serviços voltados para os servidores na área de Saúde e Segurança do
Trabalho, desenvolvidos por setores
das UEPB, poderão ser expostos na
“Mostra de Ações e Serviços em Saúde do Trabalhador na UEPB”, que
será realizada no hall da CIA, a partir das 16h, no mesmo dia do evento.
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