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HOMENAGEM

UEPB ENTREGA TÍTULO
DE DOUTOR HONORIS CAUSA
AO EMBAIXADOR CELSO AMORIM
A Universidade Estadual da Paraíba outorgará, no dia 5 de março,
o título de Doutor Honoris Causa ao
embaixador Celso Luiz Nunes Amorim, diplomata brasileiro e ex-ministro da Defesa. O evento, que contará
com a presença do condecorado,
acontecerá às 16h, no auditório da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (FIEP), em Campina
Grande, e será aberto ao
público. Conforme o professor Carlos Enrique Ruiz,
da Coordenadoria de Relações
Internacionais (CoRI) da UEPB e
propositor da outorga, a decisão de
conceder o título a Celso Amorim surgiu a partir da contribuição dele com os
estudos em Relações Internacionais (RI)
e a sua expressiva publicação de livros
e artigos científicos com a temática de
desenvolvimento e segurança.

SAÚDE PÚBLICA

Credenciamento de docentes no Mestrado segue até 13 de março
A Coordenação do Mestrado em
Saúde Pública da UEPB está efetuando credenciamento de docentes,
com oferta de três vagas, sendo duas
para docente permanente e uma para
docente colaborador. As inscrições
devem ser efetuadas até o dia 13 de
março, das 8h30 às 12h, na Secretaria
do Mestrado, localizada no prédio da

Central de Integração Acadêmica da
UEPB, 3º andar, Sala 310. Para concorrer, os interessados devem entregar
documentos como formulário preenchido; cópia do diploma de doutorado; cópia de documento comprobatório de vínculo e situação funcional,
no caso de docente da UEPB ou de
outras IES; Currículo Lattes atualiza-

do; plano de trabalho, com as atividades de ensino, pesquisa, orientação e
produção científica a serem desenvolvidas durante o triênio; e projeto de
pesquisa com cópias dos documentos
comprobatórios de sua institucionalização ou financiamento. O edital
completo está disponível no endereço
eletrônico www.uepb.edu.br.
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Lançado edital para
seleção de novos
monitores de cursos
A Pró
Reitoria de Graduação da
UEPB lançou edital para Seleção de
Monitores referente ao período letivo
2015.1, com oferta de 150 bolsas no valor de R$ 220. Os interessados devem
procurar as secretarias dos seus respectivos departamentos de 2 a 6 de março
para efetuar inscrição. A seleção constará de prova escrita e, quando necessário,
prova prática, versando sobre conteúdos
desenvolvidos nos componentes curriculares objetos da seleção. O estudante
só poderá se inscrever em um único
componente curricular e para o período
contrário ao que ele está matriculado.
Outras informações (83) 3315-3427.

EM MARÇO

Sustentabilidade e
Educação serão temas
do ENECT
A UEPB vai sediar de 22 a 25 de março o 2º Encontro de Educação, Ciência
e Tecnologia promovido pelo CCT da
Instituição. Durante o evento, os participantes terão acesso a discussões com
o tema central acerca da Educação e
Sustentabilidade. Nesta edição, o evento
concentra suas atividades em pesquisas
que possam contribuir para a construção de ações sustentáveis, formando
cidadãos que tenham uma perspectiva
crítica sobre o mundo em que vivem.
As inscrições estão sendo realizadas até
o dia 15 de março. Outras informações:
https://sites.google.com/site/iienect/.
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Construção da sede própria do Câmpus de
Monteiro deve ser iniciada ainda em 2015
Ainda neste ano de 2015, a construção da sede própria do Câmpus VI da
UEPB, em Monteiro, deve ser iniciada e
a comunidade acadêmica do Centro de
Ciências Humanas e Exatas vai começar a ver um grande sonho se tornando
realidade. Em janeiro, a Universidade deu início a limpeza da área e, nos
próximos dias, com apoio da Prefeitura
Municipal de Monteiro, vai iniciar os
trabalhos de terraplanagem do terreno,
doado em 2010 por Josenildo Ferreira
da Costa Júnior, representado por seu
advogado Carlos André Bezerra, e localizado na entrada da cidade, com
uma área total de oito hectares. A obra
será executada pelo Governo do Estado, que se comprometeu em construir
a sede própria do Câmpus de Monteiro

com recursos definidos pelo Orçamento Participativo. A UEPB já repassou
ao Governo Estadual, em dezembro do
ano passado, todo o projeto arquitetônico, projetos técnicos complementares e planilha de custos da construção,
orçada em R$ 5,7 milhões. O projeto
arquitetônico é assinado pelo arquiteto Cydno Silveira. A primeira fase da
obra envolve a construção de um bloco
com 20 salas de aula. Ao todo, o espaço contará com sete blocos, sendo um
com mais de 60 salas de aulas em dois
pavimentos e os demais blocos com laboratórios, auditório, salas de estudo,
espaços administrativos, entre outros.
Toda a construção será acompanhada
pela Secretaria de Obras do Plano de
Desenvolvimento do Estado (Suplan).

LEITURA QUE TRANSFORMA

Câmpus Avançado lança campanha
A coordenação do Câmpus Avançado da UEPB, localizado no presídio
do Serrotão, em Campina Grande, iniciou uma campanha de arrecadação
de livros para ampliar o acervo das
duas bibliotecas instaladas na unidade
prisional. A entrega dos volumes pode
ser feita até o final do mês de março, na
Sala 101 do Prédio Administrativo da
UEPB, no Câmpus de Bodocongó. A
partir do projeto “A Leitura que Transforma”, a iniciativa prevê a doação de
livros literários, de literatura regional
nordestina, brasileira, universal, livros
de poesia, de ficção científica, autoajuda, além de biografias e dicionários

que ajudarão no propósito de educação de homens e mulheres privados de
liberdade. Com a efetivação do projeto
será formada uma comissão especial
que irá avaliar a participação dos apenados. Para cada livro que for lido, o
reeducando deverá produzir um texto
onde serão observados aspectos como
interpretação, coesão, coerência, além
de normas gramaticais. O material
avaliado pela comissão é enviado para
a Vara de Execuções Penais, onde o
juiz, através do Ministério da Justiça,
irá avaliar se essa produção servirá
para a remissão da pena. Mais informações: (83) 3344-5343.
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