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HOMENAGEM
PROCESSO SELETIVO

Provas de nível superior do Concurso
da PMCG serão realizadas dia 21 de dezembro
A Comissão Permanente de
Concursos da UEPB divulgou o
edital de convocação para realização das novas provas dos cargos
de nível superior do Concurso da
Prefeitura Municipal de Campina
Grande. Os exames serão aplicados no dia 21 de dezembro, das 8h
às 12h, em 11 locais de provas. De
acordo com a CPCON, todos os
candidatos que tiveram sua inscrição homologada no Edital Normativo Nº 001/2014 PMCG-PB estão

aptos a realizarem as provas, inclusive os 880 faltosos que não compareceram para a realização do exame
no último dia 23 de novembro. A
direção da Comissão Permanente
de Concursos chama a atenção dos
candidatos para observarem com
cuidado a indicação do novo local
de provas, uma vez que houve mudanças nos endereços de aplicação
da prova anterior. Outras informações podem ser obtidas através do
telefone (83) 3315-3405.

PORTARIA

Reitoria estabelece férias coletivas entre
os dias 2 e 31 de janeiro de 2015
O reitor da Universidade Estadual da
Paraíba, professor Rangel Junior, determinou o estabelecimento de férias coletivas de professores e servidores técnicos
administrativos da Instituição durante
o mês de janeiro de 2015. A Portaria/

UEPB/GR/0734/2014 com a decisão foi
publicada segunda-feira (1º). De acordo
com a publicação, fica estabelecido o período de 2 a 31 de janeiro de 2015 para o
gozo de férias coletivas em toda a Universidade.

Consuni aprova título
de Doutor Honoris
Causa para o ministro
Celso Amorim
O Conselho Universitário da
UEPB aprovou, por unanimidade, a outorga do título de Doutor
Honoris Causa para o ministro da
Defesa, Celso Amorim. A matéria
foi apreciada em reunião extraordinária realizada terça-feira, 2
de dezembro. A proposta de Resolução, apresentada pelo Centro
de Ciências Biológicas e Sociais
Aplicadas (CCBSA) do Câmpus
de João Pessoa, foi relatada pelo
professor Félix Neto, que deu
parecer favorável, tendo o seu
voto acompanhado pelos demais
conselheiros. O vice-reitor da
Instituição, Etham Barbosa, que
presidiu a sessão, destacou a importância da honraria e disse que
a concessão do título de Doutor
Honoris Causa a Celso Amorim é
um momento ímpar do Consuni.
Etham enfatizou a contribuição
que Celso Amorim já deu a nação
e ao mundo em suas participações em fóruns mundiais e outros
eventos intergovernamentais que
engrandeceu pautas de relevância internacional e fez menção
à forma cortês como o ministro
sempre atendeu aos pedidos da
UEPB, aceitando participar dos
eventos realizados pela Instituição. “Ele sempre teve um bom
olhar para a Universidade Estadual. Sempre que foi chamado
para os fóruns que a Instituição
já realizou, prontamente aceitou
o convite. E agora, através de publicação de livros, tem dado a sua
contribuição”, comentou.
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GRADUAÇÃO

UEPB realiza
inscrição para
readmissão de curso
A Pró-Reitoria de Graduação da
UEPB está realizando até 15 de dezembro, na Secretaria da PROGRAD,
situada à Rua Baraúnas, 351, Bairro
Universitário, em Campina Grande,
as inscrições para readmissão de curso no período 2015/1. Estão sendo
oferecidas opções de reingresso em
sete dos oitos câmpus da UEPB. Pode
solicitar readmissão o estudante que
esteja em situação de abandono há no
máximo cinco anos. As solicitações
devem estar acompanhadas de requerimento por meio de formulário disponível na PROGRAD e secretarias
dos cursos, além do histórico escolar.
O edital está disponível no endereço
eletrônico www.uepb.edu.br.

PÓS-GRADUAÇÃO

Mestrado de Ensino em
Matemática promove
Curso de Verão
O Programa de Pós-Graduação em
Ensino de Ciências e Educação Matemática da UEPB vai ofertar um Curso
de Verão para estudantes regulares do
programa, mas também com 10 vagas
disponíveis para alunos especiais. A
disciplina oferecida será “Tópicos em
Ensino de Matemática: educação matemática pós-crítica, resolução, proposição e exploração de problemas”,
com aulas entre os dias 19 e 30 de janeiro. As inscrições estão sendo feitas
pelos emails mecmat@uepb.edu.br e
silvanio@usp.br.
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LAGOA SECA

Câmpus II oferta 300 vagas para
Curso Técnico em Agropecuária
A Escola Agrícola Assis Chateaubriand da UEPB, no Câmpus de Lagoa Seca, está com inscrições abertas
para o curso Técnico em Agropecuária. Os interessados devem se dirigir
à Secretaria do Curso, localizada no
Sítio Imbaúba, Zona Rural de Lagoa
Seca, das 8h às 10h45 e das 14h às
16h45, até o dia 17 de dezembro, ou
no período de 2 a 12 de fevereiro de
2015. O início das aulas está previsto
para 19 de fevereiro. Ao todo estão
sendo oferecidas 300 vagas, que serão preenchidas conforme ordem
de chegada. As aulas serão prestadas gratuitamente através de sistema
modulado, sendo focadas priorita-

riamente no ensino da Agricultura e
Pecuária e destinadas aos alunos que
concluíram o Ensino Fundamental,
estão cursando o Ensino Médio/Superior ou que já tenham concluído
o Ensino Médio/Superior. O curso
tem duração de dois anos e funciona
nos turnos da manhã, das 7h às 11h,
e tarde, das 13h às 17h, contando com
laboratórios de informática e microbiologia, agroindústria, fruticultura,
viveiro de mudas, máquinas agrícolas,
biblioteca atualizada e área de zootecnia. Outras informações podem ser
adquiridas através dos telefones (83)
3366-1244 e 3366-1297 ou pelo e-mail
eaac@uepb.edu.br.

CÂMPUS IV

Aberto processo seletivo para cursos técnicos
do Câmpus de Catolé do Rocha
A UEPB, através da Escola Agrotécnica do Cajueiro, localizada no
Câmpus de Catolé do Rocha, realizará um processo seletivo para
preenchimento de vagas nos dois
cursos técnicos da Instituição. No
total, estão sendo oferecidas 120
vagas, sendo 60 para o Ensino Técnico em Agropecuária Integrado
ao Ensino Médio e outras 60 para o
Ensino Técnico em Agropecuária –
Sistema Modulado Subsequente. O
edital prevê que 50% das vagas ofertadas nos dois cursos são destinadas
a estudantes filhos de produtores da
região. Para se inscrever, os candida-

tos precisam apresentar documentos
como RG, CPF, Carteira de Habilitação ou Certidão de Nascimento e
estar concluindo ou ter concluído o
Ensino Fundamental. Caso seja filho
de produtor rural, é precisa obrigatoriamente apresentar declaração do
Sindicato dos Produtores Rurais ou
dos Trabalhadores Rurais, redigida
em papel timbrado da Instituição e
com assinatura do presidente com
reconhecimento de firma. As inscrições podem ser feitas no período até
o dia 19 de dezembro, das 7h às 11h
e das 13h às 17h, na Secretaria da Escola, no Câmpus IV.
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