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FILMES CONVIDADOS

“Pingo D’água”
e “O Resgate
do Pavão
Misterioso” estão
no IX Comunicurtas
Como forma de homenagear os
150 anos de Campina Grande, a 9ª
edição do Festival Audiovisual de
Campina Grande – Comunicurtas
UEPB – exibirá, nos dias 15 e 16 de
novembro, às 15h, no Teatro Municipal Severino Cabral, os longas “Pingo
d’água”, do diretor Taciano Valério, e
“O Resgate do Pavão Misterioso”, do
diretor e professor Sílvio Toledo. Os
dois longas tiveram grande parte de

suas cenas rodadas na Rainha da
Borborema e vão integrar a Mostra Especial de Filmes Convidados
do festival. Rodado com o apoio da
UEPB em três cidades brasileiras,
entre elas Campina Grande e Lagoa
Seca, “Pingo d’Água” é um filme que
mostra o deslocamento no espaço
como busca de outra identidade e o
ato de viajar como olhar para dentro
de si. “O Resgate do Pavão Miste-

rioso” é outro filme que teve muitas
cenas rodadas em Campina Grande.
A obra é inspirada no famoso cordel “O Romance do Pavão Misterioso”, que foi escrito na década de 20,
pelo paraibano José Camelo de Melo
Rezende e foi o folheto mais vendido de todos os tempos. O longa foi
adaptado para os dias atuais e é um
romance com aventura, humor e linguagem popular.
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CCHE

REDE SCIELO

Câmpus de Monteiro
oferta 40 vagas em
oficina de violão
Os interessados em participar da
oficina de violão promovida pelo Centro de Ciências Humanas e Exatas da
UEPB, em Monteiro, devem procurar a
Secretaria do Câmpus VI até o dia 18 de
novembro para confirmar sua inscrição
na atividade. Estão sendo ofertadas 40
vagas entre turmas inicial e intermediário. As aulas terão início no dia 19 de
novembro, com o professor Moisés Nascimento. A oficina é uma realização do
Núcleo de Arte e Cultura Zabé da Loca,
coordenado pela professora Cristiane
Agnes Stolet Correia. Outras informações: (83) 3351-2970.

MERCADO GLOBALIZADO

3ª Mostra Científica de
Ciências Contábeis
debate geração de valor
A UEPB, através do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, realiza de 10
a 12 de novembro a 3ª Mostra Científica do Curso de Ciências Contábeis,
com o tema “A Contabilidade como
instrumento de geração de valor em
mercado globalizado”. O evento será
realizado no Auditório III do Centro
de Integração Acadêmica, no Câmpus
de Campina Grande. Os participantes
terão acesso a seis minicursos e várias
conferências, além de poderem fazer
apresentação de seus trabalhos científicos. Mais informações: http://mcc.
ccsa.uepb.edu.br.

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)

EDUEPB promove mesa redonda sobre
publicações científicas na era Qualis
A Editora da UEPB realiza quartafeira (12), às 14h, no Auditório do Departamento de Psicologia, no Câmpus
de Campina Grande, uma mesa redonda acerca do assunto “Publicações
Científicas na Era Qualis”. O encontro
contará com a participação da coordenadora da Base Scielo de livros e periódicos, Amanda Ramalho. O objetivo

do evento é ampliar as discussões acerca das publicações científicas, que têm
conquistado um papel de destaque na
rede Scielo na disseminação da informação tecnocientífica, particularmente no Brasil e na América Latina. Esse
tipo de atividade conta com a indexação de periódicos e livros a partir de
rigorosa avaliação de qualidade.

CURSOS DE ARTE

UEPB efetua pré-matrículas para
oficinas do Centro Artístico-Cultural
A UEPB inicia segunda (10) as
pré-matrículas para os cursos de arte
do Centro Artístico-Cultural. As vagas são limitadas e distribuídas entre
os cursos de Jogos Teatrais, Iniciação
ao Teatro, Sanfonada e Sivuquiando
(ambos de sanfona), Iniciação à Percussão Regional, Iniciação ao Canto
Coral, Violão para Iniciantes, Sanfona
de Oito Baixos, Iniciação à Dança de

Salão, Ballet, Dança do Ventre e Desenho e Pintura em Tela. Dois novos
cursos foram integrados à grade das
atividades e também estão com inscrições abertas: Pintura em Acrílico e
Teatro Infantil, este último com faixa
etária abrangendo dos 8 aos 12 anos.
As pré-matrículas seguem até 21 de
novembro. Outras informações: (83)
3310-9734 e 3310-9719.

POR UMA NOVA CULTURA

8ª Mostra do Livro Universitário oferta
títulos com até 80% de desconto
A EDUEPB iniciou terça-feira (4)
a 8ª Mostra do Livro Universitário que
neste ano aborda o tema “Livros, leitura e leitores: por uma nova cultura”.
O evento segue até 28 de novembro,
com exposições itinerantes no Centro
de Integração Acadêmica, Centro de
Ciência e Tecnologia e Praça da Bandeira, no Centro de Campina Grande.

Além dos Descontos que vão de 35% a
80%, a Mostra também traz novidades
como livros em novas plataformas midiáticas, abertura do Prêmio EDUEPB
de Literatura, seminários, lançamentos de e-book, de livros nos selos Latus
e Substractum e das coleções “Campina, 150 anos” e “Diversidades Regionais e Literatura e Interculturalidade”.
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