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TRANSPARÊNCIA

PARCERIA

Pró-reitorias prestam
contas da execução
orçamentária 2014
As pró-reitorias de Gestão Financeira, Gestão de Pessoas e Planejamento realizaram terça-feira (21) a
prestação de contas da execução orçamentária de 2014 e da folha de pagamento de pessoal do mês de setembro
da UEPB. A apresentação, transmitida
ao vivo online, contou com a presença do reitor Rangel Junior, pró-reitores, diretores de Centros, professores e
servidores técnicos administrativos. O
reitor ressaltou que devido à restrição
financeira o orçamento destinado para
investimentos na UEPB este ano foi
praticamente zero. Ele enfatizou que
o objetivo da prestação de contas é garantir a transparência pública aos atos
da Administração Central e mostrar a
real situação financeira da Instituição,
que atravessa um momento delicado
devido ao aperto financeiro. De acordo com as informações apresentadas, o
total da folha de pagamento de pessoal em setembro, alcançou R$ 19,4 milhões. O valor foi inferior em 4,4% ao
mês de agosto quando a folha somou
R$ 20,3 milhões. Fatores atípicos contribuíram para a redução, como um
menor lançamento de adiantamentos
de 13º salários, diminuição de rescisões, da diferença de vantagens, do
pagamento de 1/3 de férias e do repasse da PBPrev. Sobre a execução orçamentária, dos R$ 25 milhões previstos
para despesas correntes, mais de R$ 19
milhões já foram empenhados. Desta
forma, conforme os dados informados
pelas pró-reitorias, as reservas orçamentárias existentes são insuficientes
para cobrir todas as demandas da Instituição até o final do ano.

Termo de cooperação entre UEPB e Detran
amplia cobertura online de prova de legislação
A partir de novembro, a UEPB irá
ceder seus laboratórios de informática
dos câmpus de Patos, Catolé do Rocha,
Monteiro e Guarabira para que o Detran
possa expandir sua cobertura online
para a realização da prova de legislação
de trânsito. A assinatura do termo de cooperação aconteceu quarta-feira (22), na
Reitoria. O convênio vai proporcionar
mais agilidade e eficácia na avaliação dos
candidatos. O trabalho conjunto entre
UEPB e Detran dará mais lisura à aplicação das provas de conhecimento específico, uma vez que os testes manuais serão
sucessivamente reduzidos, o que irá diminuir as chances de acontecer qualquer
tipo de fraude no procedimento. Este
modelo de parceria foi inspirado na proposta desenvolvida entre o órgão estadual de trânsito de Goiás (GO) e a universidade estadual daquele Estado. De acordo
com o reitor Rangel Junior, essa iniciativa é muito importante, uma vez que
fortalece as relações entre as instituições
e oferece um serviço de qualidade para
a população paraibana. “É muito impor-

tante firmar essas parcerias, principalmente com outras instituições estaduais,
como é o caso do Detran. Com isso, vamos melhorar o serviço para os usuários
do Detran e sempre estar disponíveis
para atividades como essa”, destacou. O
superintendente do Detran-PB, Rodrigo
Carvalho, afirmou que serão investidos
R$ 100 mil na preparação da estrutura
dos locais e disposição dos recursos tecnológicos para a aplicação das provas.
Ele ressaltou que, com mais quatro opções de lugares, o tempo de espera para
a realização das provas será diminuído
significativamente. “Além de eliminarmos as possibilidades de fraude que existe com as provas escritas, a UEPB nos
oferece uma estrutura de internet muito
boa, que facilitará a aplicação das provas
online. Com isso, daremos mais oportunidades para as pessoas que estão se submetendo ao exame. Estarão à disposição
mais computadores e em mais cidades, já
que até então a prova online só podia ser
feita em Campina Grande e João Pessoa”,
disse o superitendente.
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EQUIPE DE APOIO

ORÇAMENTO

Reitoria encaminha documentos sobre situação
financeira da UEPB para Governo do Estado

UEPB seleciona
voluntários para atuar
no 9º Comunicurtas
Estão abertas até o dia 29 de outubro, as inscrições para seleção de
alunos de graduação das áreas de Comunicação e Arte e Mídia, bem como
profissionais do audiovisual , interessados em atuar, como voluntários, nos
trabalhos de apoio para a realização
do 9º Festival Audiovisual de Campina
Grande – Comunicurtas UEPB. Serão
selecionadas 120 pessoas para atuação
nas grandes áreas de apoio como Cerimonial e Recepção; Produção (secretaria, oficinas, logística, hospedagem,
transporte e alimentação); Técnica
(som, luz, montagem estrutural e
projeção de vídeos) e Comunicação
(assessoria de imprensa, divulgação,
fotos, vídeos e rádio). As inscrições estão sendo feitas pela internet, através
do site www.uepb.edu.br/comunicurtsuepb, clicando no menu “Inscrições
de Voluntários”. O resultado da seleção será divulgado no dia 31 de outubro. Todos os participantes receberão
certificado, constando carga horária e
atividade desenvolvida.

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)

A Reitoria da Universidade Estadual da Paraíba encaminhou segunda-feira (20) ofícios e relatórios
sobre a situação financeira da Instituição para apreciação do Governo
do Estado.
Os documentos foram encaminhados ao governador Ricardo
Coutinho, bem como aos secretários
Thompson Mariz (Planejamento e
Gestão), Tárcio Pessoa (Finanças),
Ana Maria Cartaxo (Controladoria
Geral do Estado) e Márcia Lucena
Lira (Educação), com o objetivo de
buscar uma decisão que possa viabilizar efetivamente a continuidade
das atividades na UEPB.
Os ofícios solicitam dos secretários de Estado e do governador
atenção especial aos dados apresentados no relatório elaborado pela
Pró-Reitoria de Gestão Financeira da
Universidade, uma vez que os documentos vêm sendo apresentados ao
Governo do Estado desde o mês de
maio, mas, até o momento, as decisões tomadas não asseguram a estabilidade da Instituição e a solução
definitiva dos problemas até o final
do ano.
No relatório da Pró-Reitoria de
Gestão Financeira da UEPB, consta
que apesar das restrições adotadas
pela Reitoria, a Universidade precisa de incremento nas dotações orçamentárias aprovadas no Orçamento
de 2014, na fonte de recursos 112.
Conforme as informações da
PROFIN, atualmente a UEPB não
possui créditos orçamentários sufi-

cientes para custear despesas básicas, tais como: aquisição de material
de consumo, prestação de serviço
de pessoa jurídica, internet, publicações no Diário Oficial do Estado,
energia elétrica, água e esgoto, telefonia móvel e fixa, correspondências,
aluguéis de imóveis, utilização do
sistema Siaf, vale transporte, salário
família, encargos patronais, vale alimentação, diárias, combustível, manutenção da frota de veículos, bolsas
estudantis, locação de vans e micro-ônibus, aquisição de passagens aéreas, entre outros.
Ainda de acordo com o relatório,
conforme a lei 4.749/1965, a UEPB
tem a obrigação de pagar a primeira parcela do décimo terceiro salário
até 30 de novembro e a segunda parcela em 20 de dezembro.
No entanto, em virtude da permanente crise financeira, a Instituição não tem conseguido provisionar
o valor correspondente a 1/12 da folha e encargos durante o exercício de
2014, como era feito até 2011, o que
vislumbra a impossibilidade do cumprimento dessa legislação devido à
ausência de créditos orçamentários e
financeiros.
O relatório expõe que a Universidade necessita de orçamento no grupo de natureza da despesa pública
Pessoal e Encargos Sociais, na ordem
de R$ 32.775.537,70 de modo a garantir a folha de pagamento dos meses de novembro, dezembro e décimo
terceiro salário no prazo legal, bem
como os seus respectivos encargos.
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EM NOVEMBRO

BC oferta cursos sobre
procedimentos para
TCC e normas ABNT
A Coordenadoria de Bibliotecas
da Universidade Estadual da Paraíba
(UEPB) está com inscrições abertas
para os cursos “Procedimentos para
entrega do TCC”, “Aplicação das normas da ABNT nos trabalhos científicos” e “Pesquisa Científica na Web”.
As atividades serão oferecidas gratuitamente, no mês de novembro, para a
comunidade acadêmica da UEPB. Os
cursos serão realizados no Auditório
da Biblioteca Central, nos dias 4, 6, 11
e 18 de novembro, e no Auditório do
Centro de Ciêncas Jurídicas (CCJ), entre os dias 4 e 6 de novembro. As inscrições estão sendo realizadas diretamente nas secretarias da Biblioteca do CCJ,
da Biblioteca Central e das bibliotecas I
e II do Centro de Integração Acadêmica. No ato da inscrição os interessados
devem apresentar o número de suas
matrículas. Serão emitidos certificados
aos participantes. Para mais informações: (83) 3310-9756 / 3315-3377.

ARQUEOLOGIA

Revista Tarairiú recebe
artigos para 9ª edição
A revista eletrônica Tarairiú, do
Laboratório de Arqueologia e Paleontologia da UEPB, está recebendo até o
dia 30 de novembro as inscrições de artigos para publicação na sua 9ª edição.
Lançada em setembro de 2010, com
periodicidade semestral, a Revista Tarairiú é um novo meio de divulgação
de pesquisas sobre Arqueológica, História, Paleontologia e Espeleologia. Em
quatro anos no ar, a publicação virtual
tem se expandido no meio da Arqueologia e Paleontologia nacional. Informações sobre as normas para publicação de artigos estão disponíveis no link
http://revistatarairiu.blogspot.com.
br/2011/02/diretrizes-para-os-autores.html. Outras informações no blog
http://revistatarairiu.blogspot.com.br.

NOVAS DIRETRIZES

Consepe vai debater Reformulação
do Regimento Geral da Graduação na UEPB
Até dezembro deste ano, a minuta da reforma do Regimento Geral da Graduação na UEPB deve ser
submetida para apreciação no Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão
(Consepe) da Instituição. A reforma,
elaborada pela Comissão de Sistematização de Propostas para Reestruturação de Graduação, visa dotar
os cursos superiores da Universidade de excelência, elevando o nível e o
conceito do ensino. De acordo com o
professor Eli Brandão, pró-reitor de
Graduação, a UEPB se notabilizou ao
longo de muitos anos pelos seus cursos de Graduação, atuando sempre
na formação de professores e bacharéis nas várias áreas do conhecimento, e as licenciaturas também ganharam destaque na Instituição. Com o

tempo, a atividade da graduação, se
diversificou com a implantação de
cursos na área de Saúde, Ciências
Sociais Aplicadas, Ciências Exatas e
Aplicadas e Tecnologia, que já receberam notas boas, mas poderiam ter
sido avaliadas como de excelência se
houvesse um incremento de algumas
atividades, como a instalação de laboratórios e outros equipamentos.
O Regimento é o indutor de novas
práticas e, por isso, precisa se adaptar a nova realidade. A proposta da
PROGRAD é olhar para resoluções
antigas que estão desatualizadas e
não mais respondem às questões
atuais e fazer as mudanças necessárias. Nesse sentido, novas resoluções
serão criadas e incorporadas em um
único documento.

AS DIVERSAS FACES DO CUIDAR

“A psicanálise de hoje” será debatida
no Departamento de Psicologia
O Departamento de Psicologia da
UEPB promove quinta-feira (30), a partir
das 18h, no Auditório do Curso, a palestra “A psicanálise de hoje”, proferida pelo
psicanalista belga Henry Krutzen, da
Universidade de Louvaín, na Bélgica. O
encontro faz parte do projeto de extensão
“Círculo de Estudos em Metapsicologia e
Epistemologia Psicanalítica”, que se dedica à leitura de obras psicanalíticas. Aberta ao público, a atividade não precisa
de inscrição prévia. Com larga
experiência na psicanálise
europeia e brasileira, Henry
Krutzen irá se dedicar a
análise e discussão do livro
“As diversas faces do cuidar:
novos ensaios sobre psicanálise
contemporânea”, do psicanalista
Luís Cláudio Figueiredo. Após a
exposição do palestrante, os participantes poderão interagir através de
discussões sobre o tema.
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