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CONVÊNIO

UEPB e Ministério Público da Paraíba
discutem parceria de cooperação técnica
O reitor Rangel Junior recebeu
esta semana a visita do procurador
geral do Ministério Público da Paraíba, Bertrand Asfora, com o qual
discutiu proposta de cooperação
técnico-científica, através da qual
o MPPB terá apoio da UEPB para
a realização de análise e fornecimento de laudos técnicos por professores especializados e chancela-

dos pela Universidade, que podem
ser utilizados em ações civis públicas. A ideia é atender a demanda
coletiva de análises da qualidade
da água de alguns setores, inspeções em matadouros públicos, perícias e requisições a serem feitas
por profissionais como psicólogos,
psicopedagogos, economistas, assistentes sociais, entre outros.

VAGAS

Lançados editais para concursos das prefeituras
de Frei Martinho, Nova Palmeira e Picuí
A Comissão Permanente de Concursos da UEPB lançou editais para a
realização de concursos públicos nas
cidades de Frei Martinho, Nova Palmeira e Picuí. Em Frei Martinho e Picuí, as inscrições se estendem até o dia
28 de abril. Já em Nova Palmeira, as

inscrições vão até o dia 24 de abril. Há
vagas para os níveis fundamental, médio e superior. As inscrições estão sendo feitas exclusivamente pela internet,
através do site http://cpcon.uepb.edu.
br. Os editais estão disponíveis no site
http://cpcon.uepb.edu.br.

SAÚDE

CCBS será centro
de referência em
diagnósticos
por imagem
A UEPB está empreendendo
esforços para concluir, até o final
deste ano, a reestruturação do
Centro de Ciências Biológicas e
da Saúde, instalado no Câmpus de
Campina Grande, o que vai qualificar o CCBS como um grande centro de referência em diagnósticos
por imagens. A obra contará com
a modernização da área, construção de laboratórios e aquisição de
novos equipamentos que servirão
para a realização de exames prestados aos usuários dos serviços de
saúde da UEPB e pacientes encaminhados pelo SUS. Para a execução da obra, a Instituição conquistou a aprovação de convênios
junto ao Ministério da Saúde, além
de emendas parlamentares. Em
convênios adquiridos os recursos
ultrapassam R$ 6,4 milhões.
Para o pró-reitor de Planejamento da UEPB, professor Misael
Morais, mesmo diante das dificuldades, a UEPB está sempre buscando novas soluções. “Não nos
entregamos. Fazemos muito mais
que as nossas condições permitem, pois as pesquisas em Saúde
geram conhecimentos, empregos,
qualificação, serviços e cuida do
bem estar da sociedade. A UEPB
é um grande vetor de desenvolvimento industrial, que pode vir a
alavancar um complexo atrelado
ao desenvolvimento econômico e
contribuir para elevar índices de
desenvolvimento econômico e social do Estado”, enfatizou.
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CATOLÉ DO ROCHA

Projeto busca formar
cadeia produtiva de
pinhão manso e girassol
O Câmpus IV da UEPB, em Catolé
do Rocha, está desenvolvendo experiências para melhorar a qualidade de
plantas capazes de gerar cadeia produtiva, como forma de impulsionar a
economia do Sertão paraibano. Estão
em fase de experimento trabalhos que
visam descobrir o potencial econômico do pinhão manso e do girassol.
Uma grande área do “Câmpus Fazenda” está sendo usada no cultivo das
plantas. Um banco de germoplasma de
pinhão manso está sendo produzido
para testar experimento com produção
de biodiesel a partir do óleo da planta.
Já o girassol está sendo estudado para
utilização na extração de mel e produção de ração animal.

EXTENSÃO

Alunos da UEPB são capacitados para prestar
assistência na Declaração do Imposto de Renda
Até segunda-feira (14), alunos da
UEPB estão recebendo treinamento
para prestar assistência na elaboração
da Declaração do Imposto de Renda
para a comunidade universitária da
Instituição. O treinamento está sendo
desenvolvido pelo Centro de Ciências
Jurídicas, em parceira com o Centro
de Ciências Sociais Aplicadas, envolvendo alunos e professores de Direito
Privado, Administração e Contabi-

lidade. Nos dias 22, 23 e 24 de abril,
os alunos capacitados prestarão, sob
a supervisão da Receita Federal na
Paraíba, assistência na elaboração
da Declaração do Imposto de Renda para a comunidade universitária
da UEPB. O projeto tem o apoio das
Delegacias da Receita Federal de João
Pessoa e Campina Grande, do Conselho Regional de Contabilidade-PB
e da Controladoria Geral da União.

ESPORTE

DO PÓ AO PÓ

Exposição plástica
simbolista acontece
na UEPB
Filosofia, arte e psicanálise. Esta é
a proposta apresentada pela exposição plástica simbolista “Vida – do Pó
ao Pó”, que acontece quinta-feira (17),
às 18h, no Auditório I do Centro de
Integração Acadêmica da Universidade Estadual da Paraíba, no Câmpus
de Bodocongó, em Campina Grande.
O evento é gratuito e aberto a todos
os interessados. Durante a exposição,
haverá um debate com Guilherme
Gaião, conferencista acadêmico, escritor literário e artista plástico.

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)

UEPB sedia Campeonato Regional
Nordeste de Futebol de Cinco
A Universidade Estadual da Paraíba foi palco, esta semana, do
Campeonato Regional Nordeste de
Futebol de Cinco. A competição, organizada pela Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais (CBDV), com apoio da UEPB,
contou com a participação de 80
atletas de 10 equipes representantes
dos estados da Paraíba, Pernambuco,
Bahia e Maranhão. O torneio contou
com a presença de Fábio Luiz Ribei-

ro Vasconcelos, técnico da Seleção
Brasileira e ex-aluno de Educação
Física da UEPB, além de craques da
Seleção Brasileira como Jefferson
Gonçalves, o Jefinho, melhor jogador do mundo da categoria; Cássio
Lopes, Gledson Barros e Tiago Nascimento. Representante da CBDV,
Roseane Figueiredo disse que a
UEPB faz bonito e pensa no futuro
quando investe no esporte e apoia
um evento dessa natureza.
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DESENVOLVIMENTO

Centros de ensino se
reúnem para elaboração
de plano estratégico
Os centros de ensino dos oito câmpus da Universidade Estadual da Paraíba estão realizando, até dia 16 de
abril, sessões de discussão e definição
de um Plano Estratégico Institucional
até 2020. Os resultados das sessões
irão compor o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UEPB.
As atividades insere toda a comunidade acadêmica em torno de debates
sobre ensino de graduação; ensino
médio e técnico; educação à distância;
pesquisa e pós-graduação; extensão;
assistência estudantil; cultura; planejamento e orçamento; gestão financeira;
gestão administrativa; gestão de pessoas; infraestrutura; sistema de biblioteca; tecnologia da informação; avaliação institucional. Os resultados dessas
discussões serão encaminhas até o dia
22 de abril para a Comissão Central.

CAMPANHA

Projeto “Abril Verde”
é executado na
Universidade Estadual
Durante todo o mês de abril, a
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da
UEPB vai estar promovendo a campanha “Abril Verde”, desenvolvendo
uma série de atividades vinculadas à
saúde do trabalhador. Ao longo das
ações aplicadas no Câmpus de Bodocongó, os servidores terão acesso
a vários momentos onde a qualidade
de vida dos trabalhadores será o foco
principal. Serão realizadas atividades
como a apresentação do Programa
de Prevenção dos Riscos Ambientais
no Departamento de Química da
UEPB; treinamentos para entrega de
Equipamento de Proteção Individual
(EPI); além do encaminhamento ao
Consuni de proposta de criação do
procedimento interno de acidentes
de trabalho.

TRÊS PANDEIROS

UEPB inicia treinamento de monitores
que irão atuar no MAPP
A Universidade Estadual da Paraíba iniciou o treinamento dos monitores que irão atuar no Museu do Artista Popular da Paraíba, que será aberto
ao público a partir do dia 5 de junho.
Intitulado “Informação e Interação
no MAPP: Suporte de atenção aos visitantes”, o treinamento está reunindo alunos da UEPB e preparando-os

para atender a demanda de usuários
do Museu, no tocante a um acompanhamento criterioso e com informações objetivas e pertinentes sobre o
acervo do local. O treinamento segue
até o maio, com encontros semanais.
Os estudantes monitores terão direito a uma bolsa, prevista na Resolução
UEPB/CONSEPE/004/2012.

PRPGP

GRADUAÇÃO

Publicado edital de
seleção para o PIBIC
Cota 2014-2015

Seleção de monitores
prossegue até
o dia 14 de abril

A Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da UEPB publicou
o edital do processo seletivo de
professores orientadores para o
Programa Institucional de Iniciação Científica (PIBIC), Cota 20142015. Podem participar professores visitantes ou bolsistas sênior e
DCR, vinculados aos programas
de Pós-Graduação da UEPB. Estão sendo ofertadas 511 bolsas de
Iniciação Científica no valor individual de R$ 400 e ainda haverá o
pagamento de taxa de bancada aos
projetos aprovados, no valor de R$
400 ou R$ 800. O edital está disponível no site www.uepb.edu.br.

Os departamentos dos cursos
de graduação da Universidade Estadual da Paraíba têm até segundafeira, dia 14 de abril, para realizar
processo seletivo para o preenchimento de 150 vagas de monitorias
nas disciplinas ofertadas pelos cursos dos oito câmpus da Instituição.
De acordo com o edital divulgado pela Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), cada curso tem
direito a concorrer a três vagas de
bolsa monitoria, no valor de R$
220 cada, com distribuição de uma
bolsa por componente curricular,
de acordo com os critérios do edital geral.

ASSISTÊNCIA

PROEST oferta 162 bolsas
para Restaurante Universitário
A Pró-Reitoria Estudantil da Universidade Estadual está selecionando
até segunda-feira, 14 de abril, candidatos ao Programa Restaurante Universitário, para alunos de graduação
e pós-graduação (stricto sensu) do
Câmpus I da Instituição. Estão sendo ofertadas 100 bolsas integrais e

60 bolsas com subsídio de 50% no
âmbito da graduação e 12 vagas para
almoço para alunos de mestrados e
doutorados. As inscrições estão sendo feitas na PROEST, Rua das Baraúnas, 351, Câmpus de Bodocongó,
Campina Grande-PB, das 8h às 11h e
das 14h às 16h30.
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