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{ COOPERAÇÃO TÉCNICA {

Reunião dos representantes do MPPB com o reitor Rangel Junior também serviu para tirar dúvidas de profissionais sobre participação na parceria

UEPB e MPPB avaliam resultados
e discutem ampliação de parceria
O reitor da UEPB, professor Rangel Junior, recebeu quinta-feira (5) os
representantes do Ministério Público
da Paraíba, Carlos Romero Paulo Neto
e Marcos Vinícius Cesário, secretário
geral e diretor administrativo do órgão, respectivamente, com os quais
analisou os resultados de parceria firmada no ano passado entre as instituições para o fornecimento de laudos
técnicos, bem como discutiu a ampliação da cooperação técnica em 2015.
Diretores de centros de ensino e pró-reitores da UEPB também participaram da reunião, com o objetivo de en-

gajar mais profissionais de suas áreas
na iniciativa. Carlos Romero ressaltou
que a experiência da parceria em 2014
foi muito exitosa, com a resolução de
demandas importantes, e que, por
isso, a intenção para este ano é ampliar
as ações. Atualmente, existem 22 solicitações de perícias que já foram encaminhadas para a avaliação dos profissionais da UEPB para que eles façam
as suas análises e repassem ao MPPB
suas conclusões técnicas em diversas
áreas a exemplo de Educação, Saúde,
Meio Ambiente, entre outras. Ao longo do ano, novas demandas serão en-

caminhadas. De acordo com os termos
da cooperação técnica, professores da
UEPB têm atuado, quando solicitados,
nos trabalhos de perícia, estudos e assessoramentos técnicos, projetos de
pesquisa, projetos de desenvolvimento
tecnológico, serviços tecnológicos de
apoio científico e programas de capacitação de pessoal (aperfeiçoamento,
graduação e pós-graduação). A partir da demanda encaminhada pelo
MPPB, os profissionais especializados
nas mais diversas áreas de atuação
da UEPB são indicados para analisar
questões específicas.
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DLA renova
matrículas e inscreve
novatos em cursos
O Departamento de Letras da UEPB
realiza entre os dias 23 e 25 de fevereiro
as renovações de matrículas dos alunos
veteranos e o preenchimento das solicitações de afastamento do programa de
extensão em línguas estrangeiras para
o semestre 2015/1. As renovações serão
feitas diretamente no DLA, localizado
no 3º andar do Centro de Integração
Acadêmica. Já as inscrições de novatos
acontecem no dia 11 de fevereiro, a partir das 9h, por meio do sistema online,
(https://edna.uepb.edu.br:8443/UEPBForms.) O início das aulas está previsto
para o dia 2 de março. Outras informações: (83) 3344-5320.

MESTRADO

PROFMAT convoca
aprovados para vagas
remanescentes
A Coordenação do Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional da UEPB divulgou a primeira
chamada de alunos para preenchimento
das vagas remanescentes da seleção. A
lista de convocados está disponível no
link http://www.profmat-sbm.org.br/
images/1a_chamada_vagas_remanescentes_ena2015.pdf.
As matrículas acontecem de 9 a 11 de
fevereiro, na Secretaria do PROFMAT,
localizada no prédio do Centro de Integração Acadêmica, Sala 327, das 8h às
12h e das 14h às 17h. Outras informações, através do telefone (83) 3344-5332.

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)

Consuni aprova encaminhamento
de proposta para reajuste de 8%
O Conselho Universitário da
UEPB aprovou, por unanimidade,
em reunião extraordinária realizada
quinta-feira (5), o encaminhamento
ao Executivo Estadual da proposta
do Sindicato dos Trabalhadores em
Ensino Superior da Paraíba e da Associação de Docentes, que reivindica
um reajuste de 8% nos salários dos
técnicos administrativos e docentes da
Instituição. A proposta das entidades
sindicais levou em consideração os
direitos assegurados constitucionalmente ao trabalhador, a sua data base
e a reposição de perdas salariais conforme a inflação do período. A matéria será encaminhada imediatamente
pela Reitoria ao Governo do Estado,
solicitando que seja transformada em
Projeto de Lei e submetida à votação
na Assembleia Legislativa da Paraíba.
O reitor Rangel Junior ressaltou que
é favorável ao direito do trabalhador
de reivindicar a recomposição salarial

em sua data base, como forma de preservar o poder de compra, conforme
assegura a Constituição Federal. No
entanto, enfatizou que nas condições
atuais em que a UEPB se encontra,
sem um montante orçamentário que
garanta a totalidade da despesa anual,
a Reitoria estaria impossibilitada de
negociar ou conceder qualquer reajuste. Ele também apresentou a proposta
orçamentária da UEPB para o exercício de 2015. Nela, o valor previsto
para despesa de pessoal é de R$ 243,1
milhões, o que representa um valor inferior ao que foi executado em 2014.
O reitor informou que vai encaminhar
ainda esta semana ofício ao Governo
do Estado, com cópia para o Ministério Público, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça e Assembleia, relatando
que este montante destinado à UEPB
para despesa de pessoal não permite
que a Reitoria faça a reserva mensal
para pagamento do 13º salário .

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

UEPB convoca professores substitutos
para assinatura de contratos
A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UEPB divulgou edital de convocação de professores substitutos para
assinatura de contrato administrativo
de prestação de serviços por excepcional interesse público. Os docentes convocados devem comparecer
à PROGEP até o dia 12 de fevereiro,
no horário das 8h às 12h e das 14h às

17h, para a assinatura dos contratos.
O não comparecimento implicará na
impossibilidade de implantação dos
vencimentos na folha de pagamento
do mês de fevereiro. A PROGEP fica
localizada na Rua das Baraúnas, 351,
3º andar, Sala 111, Câmpus de Bodocongó, Campina Grande – PB. Outras
informações: (83) 3315-3404.
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