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NOVO PRAZO

Prorrogadas inscrições
do Mestrado em
Serviço Social
O Mestrado em Serviço Social da
UEPB prorrogou até 24 de outubro as
inscrições do processo seletivo para formação da turma 2015. 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 das 8h30 às 12h e das
14h às 16h, na Secretaria do Mestrado,
localizada no Centro de Integração Acadêmica, 3º andar, Sala 309, Bodocongó.
O processo seletivo terá prova de conhecimento específico, análise do projeto de
pesquisa, análise do currículo e exame
de proficiência em língua estrangeira.
Outras informações: (83) 3344-5324.

CÂMPUS III

5º Seminário Regional
de Combate ao Trabalho
Escravo e Degradante
De 21 a 23 de outubro, o Câmpus
III da UEPB, em Guarabira, sedia o
5º Seminário Regional de Combate
ao Trabalho Escravo e Degradante,
com o objetivo de levantar discussões
sobre a problemática que envolve a
questão do trabalho análogo à escravidão no âmbito do modo capitalista de
produção no campo e na cidade. Com
o tema “Mundo do trabalho, tráfico de
pessoas e migração”, o evento é aberto
ao público em geral, em especial a trabalhadores urbanos e rurais, estudantes, professores e pesquisadores.

O RÁDIO QUE FEZ HISTÓRIA

Audiodocumentário é lançado
por alunos de Jornalismo na UEPB
Alunos concluintes do Curso de Comunicação Social da UEPB acabam de
lançar o audiodocumentário “O Rádio
que fez história: contribuições para o
desenvolvimento sociocultural de Campina Grande”. O trabalho tem como
objetivo homenagear os 150 anos de
Campina Grande, destacando a história
do rádio na cidade e seu papel no desenvolvimento sociocultural da população.

Abrangendo desde os primeiros serviços
de alto-falantes, mais conhecidos como
difusoras, passando pelo pioneirismo
das emissoras AM - Cariri, Borborema e
Caturité - o audiodocumentário recupera a trajetória da radiofonia em Campina
Grande, entre as décadas de 1930 e 1960,
ressaltando os personagens, profissionais
e programas que marcaram época no rádio e seu legado para as novas gerações.

STRICTO SENSU

Pós em Ciência e Tecnologia Ambiental
seleciona para Mestrado e Doutorado
O programa de Pós-Graduação em
Ciência e Tecnologia Ambiental da
UEPB está com inscrições abertas até
terça-feira (21) para seleção dos cursos
de mestrado em Ciência e Tecnologia
Ambiental e doutorado em Engenharia
Ambiental. Ao todo, serão disponibilizadas 28 vagas para preenchimento,
sendo 20 delas para o mestrado e oito
para doutorado. Os interessados devem

comparecer a Sala da Coordenação do
Programa das 8h às 12h e das 14h às 17h.
Para maiores informações, como lista de
documentos necessários para a confirmação da inscrição, bem como o calendário completo das duas seleções, lista
de orientadores, formulário de produção
científica e referências bibliográficas, o
candidato deve consultar os editais disponíveis no endereço www.uepb.edu.br.

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL

Dia do Fisioterapeuta é comemorado na UEPB
O Departamento de Fisioterapia da
Universidade Estadual da Paraíba promove no próximo dia 22 de outubro uma
programação especial alusiva ao Dia do
Fisioterapeuta – celebrado no dia 13 de
Outubro – abordando a temática “Fisioterapia: Novos Desafios Profissionais”, o
evento é aberto a todos da área de saúde.
Dentro da programação, serão realizadas, no próprio Departamento, palestra,

workshops, exposição da produção científica, show de talentos e uma Gincana,
com o objetivo de integrar os alunos dos
diversos semestres e fazê-los conhecer
melhor o seu curso. As inscrições para os
workshops devem ser feitas na Secretaria
do Departamento, bem como a doação
de 1 kg de alimento não perecível. Outras
informações podem ser adquiridas através do telefone (83) 3315-3354.
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15 VAGAS

ATÉ 31 DE OUTUBRO

Mestrado em Ciências
Agrárias seleciona para
nova turma
O Programa de Pós-Graduação em
Ciências Agrárias da UEPB lançou edital do processo seletivo para o preenchimento de 15 vagas do Mestrado em
Ciências Agrárias. As inscrições seguem
até 7 de novembro através do endereço eletrônico https://edna.uepb.edu.br/
scapg/index.php/inscricoes, sendo posteriormente ratificadas com a entrega
dos documentos na Secretaria do Curso. A seleção dos candidatos constará de
prova escrita, exame de títulos (Currículo Lattes), teste de proficiência e entrevista. Outras informações pelo telefone
(83) 3344-5301 ou pelo e-mail mestradoagrarias@uepb.edu.br.

PROFMAT

Mestrado Profissional
em Matemática informa
dia e local de prova
A Coordenação do Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional informa aos candidatos inscritos no
processo seletivo para formação de nova
turma que a prova da seleção será realizado no dia 1º de novembro em todas
as instituições associadas ao PROFMAT.
O exame tem início às 13h (horário de
Brasília). Na Universidade Estadual da
Paraíba, as provas serão realizadas no
Bloco C do Centro de Ciências e Tecnologia, Salas C-101, C-102, C-103, C-107
e C-108 do Câmpus de Bodocongó, localizado na Rua Juvêncio Arruda, S/N,
em Bodocongó.

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)

Pós em Literatura e Interculturalidade
inscreve para Mestrado e Doutorado
Estão abertas até 31 de outubro as
inscrições para o processo de seleção
para formação de novas turmas dos
cursos de Mestrado e Doutorado da
Pós-Graduação em Literatura e Interculturalidade da UEPB. Ao todo
estão sendo oferecidas 29 vagas para
a turma 2014 do mestrado e 12 vagas
para o doutorado em 2015. Os interessados devem escolher entre as linhas

de pesquisa “Literatura, Memória e
Estudos Culturais”, “Literatura e Hermenêutica” e “Literatura Comparada
e Intermidialidade”. A seleção constará de análise de projeto, prova escrita,
entrevista, análise do Currículo Lattes
e prova de proficiência em língua estrangeira. O edital completo está disponível no endereço eletrônico www.
uepb.edu.br.

IDENTIDADE DOCENTE

4º ENID e 2º ENFOPROF
serão realizados em novembro
A UEPB e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior realizam dias 21 e 22 de novembro
o 4º Encontro de Iniciação à Docência
da UEPB e o 2º Encontro de Formação
de Professores da Educação Básica. Os
encontros são espaços para reunir os
diálogos sobre as práticas de professores, licenciandos e alunos da Educação

Básica voltadas para a qualidade dos
processos formativos. Com a temática
“Identidade docente na contemporaneidade: diálogos entre a universidade e a escola”, os eventos contam com
palestras, mesas redondas, minicursos, oficinas, apresentação de trabalho
científico em pôster e comunicação
oral. Saiba mais: www.enid.com.br.

INTERAÇÃO E DESAFIOS

Encontro de Iniciação Científica
vai debater pesquisa e sociedade
A Universidade Estadual da Paraíba realiza de 10 a 12 de novembro,
no Centro de Integração Acadêmica,
Câmpus de Bodocongó, o 21º Encontro de Iniciação Científica da Instituição que neste ano aborda o tema
“Pesquisa e sociedade: interação e de-

safios”, no intuito de comemorar a expansão da pesquisa na Universidade.
Constam da programação minicursos
(oferecidos nos turnos da manhã e da
tarde), palestras, apresentação de trabalhos dos alunos de Iniciação Cientifica, além de momentos culturais.
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