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GUIA DO ESTUDANTE

{

PROGRAD LANÇA CARTILHA COM
INFORMAÇÕES ACADÊMICAS
A Pró-Reitoria de Graduação da
UEPB lançou uma cartilha para facilitar a vida acadêmica dos estudantes
da Instituição, especialmente aqueles
que ingressam neste semestre na UEPB
e ainda conhecem pouco sobre a Universidade na qual estão chegando para
iniciar sua jornada de estudos em nível
superior. Trata-se do “Guia do Estudante”, uma espécie de manual que traz

Edição Nº.

em seu conteúdo uma série de informações sobre a estrutura da Universidade,
bem como contatos úteis, orientações
sobre procedimentos acadêmicos, além
de dados sobre assistência estudantil e
programas acadêmicos, bem como serviços prestados pela UEPB. O Guia do
Estudante 2015 pode ser acessado no
endereço eletrônico http://proreitorias.
uepb.edu.br/prograd/.

LETRAS

Abertas inscrições
para 1º Encontro
de Formação Docente
e 4ª MOCIPAL
Os alunos interessados em participar do 1º Encontro de Formação
Docente em Língua Estrangeira e da
4ª Mostra Científica de Produção Acadêmica de Letras (MOCIPAL) têm até
o dia 12 de março para realizarem sua
inscrição e participar dos eventos. Os
encontros que irão acontecer entre
os dias 15 e 17 de abril, no Centro de
Integração Acadêmica, no Câmpus
da Universidade Estadual da Paraíba
(UEPB), em Bodocongó, serão realizados pelo Departamento de Letras e
Artes e pela Coordenação do Curso de
Letras da Instituição. Este ano o tema
abordado pelos eventos será: “Formação Docente em Línguas: perspectivas
teóricas e práticas”. Informações sobre confirmação da inscrição, normas
para a emissão de resumo e acesso às
listas dos minicursos e GTs podem ser
obtidas pelo e-mail para fdle@outlook.
com ou na página oficial do Grupo de
Pesquisa em Formação Docente em
Língua Estrangeira http://fdle21.wix.
com/formacaodocenteem-le.

PROQUALE

Inscrições para cursos serão encerradas no dia 6 de março
A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UEPB informa que as inscrições para participar dos cursos
do Programa de Qualificação do
Legislativo (PROQUALE) serão encerradas no dia 6 de março. Os servidores e alunos que realizaram a

pré-inscrição deverão efetivá-la no
“hotsite” da Fundação Getúlio Vargas
(FGV), através do endereço eletrônico http://sv.www5.fgv.br/fgvonline/
alpb/index.asp.
Os cursos são realizados pela
FGV em parceria com a Assembléia

Legislativa da Paraíba (ALPB) e a
UEPB, instituição que integra mais
uma etapa do programa que já vem
atendendo servidores dos poderes legislativos Estadual e Municipal. Outras informações podem ser obtidas
através do telefone (83) 3315-3466.
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EDUEPB lança livro sobre “Literatura
de Multidão e Intermidialidade”

Professor publica obra
de Arqueologia sobre
Tradição Itacoatiara
Com apoio financeiro do Programa de Incentivo à Pós-Graduação e
Pesquisa da UEPB, o professor Juvandi de Souza Santos, vinculado ao Departamento de História da Instituição,
publicou recentemente o seu 26º livro,
intitulado “Estudos da Tradição Itacoatiara na Paraíba: Subtradição Ingá?”. O
volume, disponibilizado inicialmente
em formato de e-book, foi produzido
a partir dos primeiros resultados das
pesquisas realizadas pelo professor e
sua equipe de alunos bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). A pesquisa
foi realizada a partir da Itacoatiara do
município do Ingá, conhecido como
sítio arqueológico de arte rupestre nuclear, seguindo por um raio de 45 km
e 3600, área em que os pesquisadores
buscaram outros sítios com gravuras
rupestres, no intuito de averiguar até
que ponto as figuras se repetem em outras formações rochosas. O livro está
disponível no site www.uepb.edu.br,
no menu “Acesso Rápido” – “E-books”.

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)

A Editora da UEPB acaba de lançar
mais um e-book: “Literatura de Multidão e Intermidialidade: ensaios sobre
ler e escrever o presente”, o primeiro da
série Literatura & Interculturalidade,
de autoria de Luciano Barbosa Justino,
professor de Letras e coordenador do
Programa de Pós-Graduação em Literatura e Interculturalidade da Universidade Estadual da Paraíba.

Trata-se de um livro de crítica, um
exercício de experimentação que propõe um olhar transversal sobre autores
e obras da literatura com finalidade de
compreendê-las por aquilo que nelas
remete para as formas de vida, para os
espaços de produção simbólica e de sua
logística de circulação e consumo. Em
breve, a publicação terá lançada a sua
versão impressa.

PORTARIA

PROAD normatiza pedidos de bens e serviços
A Pró-Reitoria de Gestão Administrativa da UEPB informa que os pedidos de compras e serviços no âmbito
da Instituição seguirá o calendário de
pedidos de bens e serviços constante
na Portaria UEPB/GR/0750/2014 a
entrar em vigor, rigorosamente, em
2016. Os pedidos para todo o ano de
2015 devem ser encaminhados até a
primeira quinzena do mês de março

e devem ser encaminhadas por meio
de memorando eletrônico (uma para
bens e outra para serviços). Nos pedidos devem constar os formulários
correspondentes a cada solicitação,
conforme o manual de instruções da
referida Portaria. Todos os formulários da Portaria UEPB/GR/0750/2014
encontram-se na página da UEPB, no
menu “Arquivos para download”.

AULA MAGNA

CEDUC debate Educação Pública no Brasil
O Centro de Educação da UEPB
vai abrir oficialmente o semestre letivo
2015.1 segunda-feira (2), com a Aula
Magna “Educação Pública no Brasil
Contemporâneo: Demandas, Planos e
Perspectivas”, ser ministrada pelo professor Antônio Lisboa Leitão de Souza,
da UFCG. A conferência acontece no

Auditório III do Centro de Integração
Acadêmica, no Câmpus de Bodocongó,
em Campina Grande, a partir das 19h.
Antônio Lisboa é professor Associado
da Unidade Acadêmica de Educação da
UFCG, com vasta experiência na Área
de Educação, tendo concluído seu doutorado na USP.
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