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CONSULTA

SODS abre inscrições
para candidatos
ao Consuni e Consepe
Estarão abertas de 3 a 11 de novembro as inscrições para os servidores técnico-administrativos da UEPB participarem da seleção para o preenchimento
de vagas no Consuni e no Consepe. Os
interessados devem procurar a Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior,
no Câmpus I, das 8h às 17h, para efetivar
inscrição. A escolha dos representantes
técnico-administrativos aos conselhos
será realizado no dia 27 de novembro,
das 8h às 17h, nos locais em que o expediente ocorre no período diurno, e até
às 18h nos locais onde o expediente se
estende no turno da noite. O resultado
será divulgado dia 28 de novembro.

CMTU

UEPB realiza Reunião
do Comitê Técnico
de Mobilidade Urbana
Atenta às políticas municipais e
às iniciativas de inclusão, circulação,
acessibilidade e desenvolvimento sustentável, a UEPB realiza segunda-feira (3) reunião com o Comitê Técnico
de Mobilidade Urbana de Campina
Grande e Região Metropolitana para
discutir problemas relacionados à mobilidade no contexto do bairro universitário. A reunião acontece às 19h, no
Auditório III do Centro de Integração
Acadêmica, em Bodocongó, com a
presença de secretários da PMCG e
integrantes da Superintendência de
Trânsito e Transportes Públicos.

UEPB firma convênio com a Acadepol
para oferta de cursos de pós-graduação
O reitor da UEPB, professor Rangel Junior, recebeu quarta-feira (29),
no Câmpus I, em Campina Grande,
o diretor da Academia de Ensino de
Polícia (Acadepol-PB), Severiano Pedro do Nascimento Filho, e o diretor
adjunto, Bérgson Almeida de Vasconcelos, para assinarem um contrato de
realização de cursos de especialização
voltados a servidores da segurança
pública. A parceria, firmada entre a
UEPB e a Secretaria da Segurança e da
Defesa Social, tem em vista oferecer

cursos de especialização em Gestão
Estratégica em Segurança Pública e
em Inteligência Policial e Análise Criminal, que terão início no primeiro
semestre de 2015. As aulas acontecerão na sede da Acadepol, em João Pessoa, e têm como foco desenvolver na
Polícia Civil da Paraíba gestores e formuladores de estratégias e políticas de
segurança pública, além de capacitar
profissionais da área policial e criminal em teorias, técnicas e métodos em
inteligência policial e análise criminal.

POR UMA OUTRA CULTURA

Editora Universitária promove
8ª Mostra do Livro Universitário
A Editora da UEPB realiza, de 4 e 28
de novembro, a 8ª Mostra do Livro Universitário com o tema “Livros, leitura e
leitores: por uma outra cultura”. O destaque do evento será a mostra exclusiva
sobre temas relacionados à educação e
formação de professores. Os títulos serão comercializados a partir de R$ 2. A
abertura oficial da Mostra acontece dia 4

de novembro, às 10h, no hall do Prédio
Administrativo da UEPB, no Câmpus
de Bodocongó. Na primeira semana, os
livros estarão expostos no Hall do Prédio
Administrativo, depois seguem para o
Centro de Integração Acadêmica e, em
seguida, chega ao CCT. O evento será
encerrado com atividades na Praça da
Bandeira, nos dias 27 e 28 de novembro.
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COMUNICAÇÃO SOCIAL

Alunos lançam
documentário
“Sem Rótulos”
Produzido por alunos do curso de
Comunicação Social da UEPB, o documentário “Sem Rótulos” será lançado
terça-feira (4), às 19h30, no Auditório da
Biblioteca Central, no Câmpus de Campina Grande. A película foi dirigida por
Glêbson Rodrigues, sob a orientação da
professora Agda Aquino. O documentário é resultado de oito meses de pesquisas que relata temas tabus para a sociedade, de forma simples, leve e sem expor
a vida íntima dos participantes. O projeto é realizado pela UEPB com apoio da
casa de eventos ‘The Time Club’ e colaboração de diversos outros estudantes
de outros cursos e instituições.

RESSOCIALIZAÇÃO

Câmpus Avançado apresenta experiência em
evento internacional
A UEPB, através do Câmpus Avançado do Serrotão, participa de 3 a 5 de
novembro, no Rio de Janeiro, do Encontro Latino Americano de Educação para
Jovens e Adultos em Situação de Restrição e Privação de Liberdade. O evento
reúne pesquisadores da área de educação para jovens e adultos de universidades dos países que integram a Rede Latino Americana de Educação em contexto
de Encarceramento. Neste contexto, a
UEPB vai apresentar, na modalidade de
mesa redonda, o trabalho intitulado “A
política educacional destinada às pessoas privadas de liberdade: a experiência
do Câmpus Avançado da UEPB”.

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)

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

PROEST lança editais dos programas
Bolsa Manutenção e Bolsa Transporte
A Pró-Reitoria Estudantil da UEPB
lançou os editais dos processos seletivos para o preenchimento de vagas
nos programas Bolsa Manutenção e
Bolsa Transporte para os oito câmpus
da Instituição. Estão sendo ofertadas
61 vagas para Bolsa Manutenção e 67
vagas para Bolsa Transporte. As inscrições vão até o dia 10 de novembro.
Para participar das seleções, o aluno
deve providenciar cópias autenticadas
do RG, CPF e comprovante de residência próprios e dos pais ou responsáveis; uma foto 3×4 recente; registro

de matrícula (RDM); histórico escolar
da UEPB; comprovante de renda familiar, entre outros documentos. A PROEST informa que os documentos dos
alunos bolsistas do Câmpus de Campina Grande devem ser entregues na
Secretaria da Pró-Reitoria Estudantil.
Os alunos bolsistas dos demais câmpus devem entregar a documentação
nas secretarias dos seus respectivos
centros. O resultado das seleções será
divulgado no dia 1º de dezembro. Outras informações: (83) 3315-3450 e
3315-3328.

DE 4 A 7 DE NOVEMBRO

20º Encontro de Genética do Nordeste
será realizado na UEPB
A Universidade Estadual da Paraíba será sede da 20ª edição do Encontro de Genética do Nordeste, que será
realizado em Campina Grande, de
4 a 7 de novembro de 2014. O evento vai reunir universidades federais,
estaduais, instituições de pesquisa,
como a Embrapa Algodão e o Instituto Nacional do Semiárido, sendo um
polo produtor de conhecimento na
área agrícola e de saúde. Pesquisadores, professores e estudantes das diferentes áreas da genética do Nordeste,
bem como convidados de outras regiões, irão participar do evento com
o objetivo de promover a divulgação
do conhecimento científico junto à
comunidade acadêmica, científica e
à população da região. Na programa-

ção, estão previstas a realização de 11
conferências, 16 mesas-redondas e 15
minicursos, além de sessões de painéis. Mais informações no site http://
www.engene-sbg.com.br
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