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PROEST e COEL inscrevem estudantes
para diversas atividades esportivas
14 MODALIDADES

A Pró-Reitoria Estudantil da UEPB,
através da Coordenadoria de Esporte
e Lazer, está com inscrições abertas
para os estudantes da Instituição interessados em participar das atividades
esportivas que serão promovidas este
ano. No total, estão sendo oferecidas
14 modalidades, dentre atletismo,
kendô, dança, judô, rugby, basquete,
boxe, futsal feminino, parkour, slakline, vôlei, handebol, natação e futebol
americano. As inscrições podem ser
feitas online, por meio do link https://
sistemas.uepb.edu.br/UEPBForms/.
As atividades fazem parte do projeto
de extensão “Política de Esportes e Lazer para Discente da UEPB”, implantado pela COEL em setembro do ano
passado. As aulas começam no mês de
março, no Complexo Esportivo do Departamento de Educação Física (DEF),
em Bodocongó, e serão ministradas
por estudantes de extensão do curso
de Educação Física, com supervisão da
Coordenadoria de Esportes.

GRADUAÇÃO

Divulgada lista de espera do SiSU para a UEPB
A Pró-Reitoria de Graduação da
Universidade Estadual da Paraíba
divulgou quarta-feira (11), a lista
de espera do SiSU fornecida pelo
MEC. Os alunos constantes na relação devem efetivar a declaração de
interesse na vaga entre os dias 12 e
15 de fevereiro, no endereço eletrônico https://sistemas.uepb.edu.br/

UEPBForms/?rvn=2. No dia 18 de
fevereiro será divulgada a lista de
espera própria da UEPB com a primeira chamada desta lista.
Os candidatos convocados para
matrícula devem comparecer a coordenação do curso no qual se inscreveu portando os seguintes documentos (com as respectivas cópias

autenticadas): certificado de conclusão do Ensino Médio e Histórico
Escolar; RG e CPF; prova de quitação com o Serviço Militar (no caso
de candidatos do sexo masculino),
Registro de Nascimento ou Certidão de Casamento; prova de quitação com o TRE, para maiores de 18
anos; uma fotografia 3×4 recente.
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Pró-Enem convoca
licenciandos para
monitoria de aulas
A Pró-Reitoria de Extensão da UEPB
convoca alunos dos cursos de Licenciatura da Instituição que desejem ministrar aulas para as novas turmas do Pró-Enem. As aulas visam preparar alunos
da rede pública de ensino para o Enem,
que ocorrerá no segundo semestre deste
ano. Os graduandos interessados em se
tornar monitores devem participar de
uma reunião no dia 26 de fevereiro, às
9h, no Auditório I do Centro de Integração Acadêmica, no Câmpus de Bodocongó. Outras informações pelo e-mail
fmouraneto@oi.com.br ou pelos telefones (83) 3344-5314 (manhã e noite),
8886-6588 e 9922-9065.

IDIOMA

CCHE oferece 150
vagas para curso de
extensão em Espanhol
O Centro de Ciências Humanas e
Exatas da UEPB, localizado em Monteiro, realiza até o dia 2 de março as inscrições de alunos interessados em participar do curso de extensão em língua
espanhola. Estão sendo formadas seis
turmas com oferta de 25 vagas em cada
uma delas. A atividade será ministrado
de forma integral e composta por quatro
módulos definidos como Básico 1 e 2,
além de Intermediário 1. As aulas serão
iniciadas na primeira semana de março e
ministradas nos turnos da tarde e noite.
O curso de extensão irá oferecer teste de
nivelamento no dia 27 de fevereiro.

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)

PRÓ-ENEM

Cursinho preparatório realiza
inscrição de 19 a 21 de fevereiro
A Pró-Reitoria de Extensão da
UEPB lançou edital para formação de
novas turmas do Pró-Enem para o ano
de 2015, tendo em vista a preparação de
alunos para o Exame Nacional do Ensino Médio. Estão sendo ofertadas 700
vagas. As inscrições serão realizadas
nos dias 19 e 20 de fevereiro, das 14h
às 17h, e no dia 21, das 8h às 11h. Os
interessados devem se dirigir à antiga

Faculdade de Administração, localizada
na Avenida Getúlio Vargas, Centro, em
Campina Grande, portando cópias de
CPF, RG e comprovante de conclusão ou
declaração que esteja concluindo o Ensino Médio em escolas da rede pública
estadual. Outras informações através do
e-mail fmouraneto@oi.com.br ou pelos
telefones (83) 3344-5314 (manhã e noite), 8886-6588 e 9922-9065.

PARA IMPOSTO DE RENDA

PROGEP solicita atualização de dados
a servidores que possuem plano da Unimed
A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UEPB estará disponibilizando,
em breve, os Informes de Rendimentos
dos Servidores da Instituição referentes
ao Ano-Calendário 2014. Para garantir
total consistência das informações fornecidas à Receita Federal, a PROGEP
solicita que os servidores que possuem
contratos com o Plano de Saúde UNIMED entrem no sistema e-RH e atua-

lizem e/ou confirmem, até o dia 22 de
fevereiro, seus dados cadastrais UNIMED, bem como dos seus dependentes. Para realizar este procedimento, o
servidor deve clicar no botão “Dados
Cadastrais UNIMED” após o login do
usuário. Em caso de dúvidas, podem
entrar em contrato com o setor de
Acompanhamento Funcional da PROGEP, pelo telefone (83) 3315-3466.

SOLENIDADE

Colação de Grau especial será dia 27
A Pró-Reitoria de Graduação
(PROGRAD) da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) informa aos
concluintes do período 2014.2 que
não participaram da solenidade de
Colação de Grau ordinária, realizada
no mês de dezembro, que a Colação
de Grau Especial do período letivo

2014.2 será realizada no dia 27 de fevereiro de 2015, às 10h, no Auditório
II do Centro de Integração Acadêmica, em Bodocongó. Os interessados
devem preencher requerimento na
Recepção da PROGRAD, até o dia 26
de fevereiro. Outras informações: (83)
3315-3350.
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