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“ACELERA CELÉ”

Bibliotecários da UEPB
arrecadam brinquedos
e livros para crianças
A Biblioteca Central da UEPB, instalada no Câmpus de Campina Grande,
está participando do projeto “BiblioSolidário”, idealizado por amigos bibliotecários que se mobilizam através das
redes sociais para arrecadar alimentos e
material de limpeza para lar de idosos.
A edição deste ano está sendo destinada para as crianças que fazem parte do
projeto “Acelera Celé”, realizado no Sítio
Ipueiras dos Linhares, em Condado. As
doações de brinquedos e livros infantis
podem ser feitas no saguão da Biblioteca
Central da UEPB até o dia 15 de outubro. A ideia é entregar as doações no dia
1º de novembro.

SEIS NÍVEIS

UEPB aplica teste
de proficiência
em Espanhol
Estão abertas até o dia 17 de outubro as inscrições para o exame Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE), nos níveis A1, A2,
B1, B2, C1 e C2. As inscrições estão
sendo realizadas na Sala da Coordenadoria de Relações Internacionais,
localizada na Rua das Baraúnas, 351,
2º andar do Prédio Administrativo
da UEPB, em Bodocongó, das 9h às
11h30 e das 14h30 às 16h30. A UEPB
é um Centro Aplicador do DELE e vai
realizar, nos dias 20 e 21 de novembro, a prova oral, e no dia 22 de novembro a prova escrita.

Evento discute o futebol
profissional na Paraíba
Discutir o futebol profissional
paraibano a partir das iniciativas
de Federação Paraibana de Futebol (FPF) e da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), buscando construir um modelo de gestão
esportiva inovador e sustentável.
Esse é o principal objetivo do “1º
Seminário pensando o futebol
profissional da Paraíba: desafios
para a construção de um modelo

sustentável de gestão do futebol
paraibano”, que será realizado nos
dias 14 e 15 de outubro, no Auditório do Câmpus V da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), localizado à Rua Horácio Trajano de
Oliveira, em João Pessoa. As inscrições para o seminário são gratuitas
e estão sendo realizadas através do
site do evento www.seminariofutebolparaibano.uepb.edu.br.

GUARABIRA

Coletânea será lançada
em Congresso Iberoamericano
Na próxima quinta-feira (16), a “Coleção Sistemas Jurídicos e Novos Direitos” será lançada em Buenos Aires, durante o 1º Congresso Iberoamericano de
Filosofia Jurídica e Social, promovido
pela Associação Argentina de Filosofia
do Direito. A coletânea foi organizada
pelo professor do Departamento de Ci-

ências Jurídicas do Câmpus III da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB),
em Guarabira, Luciano Nascimento da
Silva, e pela pesquisadora da Faculdade
de Letras da Universidade de Coimbra,
Caterina Del Bene. A coleção compreende três obras e pode ser adquirida através
do site http://www.jurua.com.br/.
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NOS EUA

STRICTO SENSU

Discente da UEPB
participa do Student
Chapter Leadership
A UEPB estará representada no
Congresso Anual Frontiers in Optics,
a ser realizado em Tucson, no Arizona
(EUA), entre os dias 19 e 23 de outubro.
A representação se dará com a estudante
Miriam de Oliveira, do curso de Engenharia Sanitária, escolhida por ser uma
das três representantes do Nordeste, e a
única da Paraíba, que faz parte do grupo “Student Chapters & Local Sections”.
Miriam participará do “Student Chapter
Leadership Meeting” e da “Mission: IYL”,
na qual fará a demonstração de um experimento mostrando o papel da luz no
cotidiano, que poderá ser reproduzido
pela Optical Society of America (OSA).

LITERATURA

EDUEPB lança livro
sobre a ligação entre
Facebook e Educação
A Editora da UEPB acaba de lançar
o primeiro volume do livro “Facebook
e Educação: publicar, curtir, compartilhar”, organizado pelas professoras
Cristiane Porto e Edméa Santos. A obra
reúne textos que focalizam diferentes aspectos da integração desta plataforma de
redes sociais em contextos educacionais.
Organizado em duas partes, o volume
agrega contribuições de pesquisadores
e especialistas do Brasil e de Portugal,
incluindo o capítulo intitulado “Possibilidades e desafios do Facebook na educação”, escrito pelas professoras Giselle
Ferreira e Estrella Bohadana, da TICPE.
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Mestrado em Serviço Social lança
edital para formação de nova turma
O Programa de Pós-Graduação em
Serviço Social da UEPB lançou o edital do processo seletivo para formação
de nova turma do referido Mestrado.
Os interessados podem se inscrever
até 17 de outubro. Estão sendo ofertadas 15 vagas para as linhas de pesquisa
“Serviço Social, Estado, Trabalho e Politicas Públicas” e “Gênero, Diversidade e Relações de Poder”. As inscrições
podem ser realizadas nos horários das
8h30 às 12h e das 14h às 16h, na Secre-

taria do Mestrado em Serviço Social,
localizada no Centro de Integração
Acadêmica, Rua Domitila Cabral de
Castro, S/N, 3º andar, Sala 309, Bairro Universitário. Para se inscrever, o
candidato deve apresentar formulário
de inscrição devidamente preenchido;
uma foto 3×4 recente; cópias de RG,
CPF e Diploma; Currículo Lattes devidamente comprovado e projeto de
pesquisa. O edital completo está disponível no site www.uepb.edu.br.

PARCERIA

UEPB e Sesi desenvolvem projeto
voltado ao bem estar dos trabalhadores
A UEPB, através do Departamento de Educação Física e em parceria
com o SESI, está realizando um projeto que visa melhorar a qualidade de
vida dos trabalhadores da indústria de
Campina Grande. Intitulado “Circuito
Bem Estar”, o projeto coordenado pela
professora Regimênia Maria Braga de
Carvalho envolve 35 estudantes que
fornecem aos trabalhadores orientações importantes sobre atividades
físicas, nutrição, comportamento preventivo, gestão de estresse e relacionamento. Em pouco mais de dois anos de
funcionamento, o projeto já percorreu
35 indústrias instaladas em Campina
Grande, sempre levando orientações
para promover a melhora na qualidade de vida dos trabalhadores. “Com
esse projeto, ganha a universidade,

ganha o Sesi e ganha a indústria. É
uma porta que se abriu para tornar
a vida dos trabalhadores mais saudável”, ressaltou a professora.
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