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DOUTORADO
EXPOSIÇÃO

Museu Assis Chateaubriand expõe
“Mostra Nordeste de Artes Visuais”
A descoberta de novos talentos
e a busca pelo caráter questionador
das expressões artísticas são o mote
da “Mostra Nordeste de Artes Visuais”, que está em cartaz no Museu
Assis Chateaubriand (MAC), em
Campina Grande, até o dia 19 de

maio. A exposição é gratuita e conta
com a curadoria do professor José
Rufino. A iniciativa visa incentivar
a circulação de produções e aumentar o intercâmbio cultural entre artistas, público e entidades voltadas
ao setor das artes plásticas.

CIÊNCIAS EXATAS

Docentes da UEPB e UFCG organizam
primeira Escola de Astrofísica da Paraíba
Com o objetivo de divulgar a Astrofísica nos cursos de graduação em
Ciências Exatas e atrair o interesse de
alunos para esta linha de pesquisa,
docentes da Universidade Estadual da
Paraíba e da Universidade Federal de
Campina Grande organizaram a primeira Escola de Astrofísica da Paraí-

ba. Entre os dias 9 e 11 de junho serão
ministradas aulas de Astrofísica, em
Campina Grande. Os interessados em
participar podem fazer inscrição até o
dia 12 de maio. Estão sendo ofertadas
150 vagas. Outras informações através do site http://www.on.br/ecg ou do
e-mail holanda@uepb.edu.br.

Pós em Engenharia
Ambiental lança
edital de seleção
O Programa de Pós-Graduação
em Ciência e Tecnologia Ambiental
da UEPB lançou edital de seleção
para formação de nova turma no
período 2014.2 do Doutorado em
Engenharia Ambiental. Estão sendo ofertadas quatro vagas para as
linhas de pesquisa “Tecnologias de
Tratamento de Água e de Resíduos”
e “Qualidade de Sistemas Ambientais”. As inscrições estarão sendo
feitas no período de 5 a 9 de maio,
das 8h às 12h e das 14h às 17h,
no Centro de Ciência e Tecnologia (CCT), Rua Juvêncio Arruda,
S/N, Bloco C, Sala C-307, 2º andar,
Câmpus de Bodocongó, Campina
Grande – PB. Outras informações
pelo telefone (83) 3315-3311.

ABEU TÉCNICO

Promoções para
Comunicação,
Línguas e Literatura
A coordenação da 27ª Reunião
Anual da ABEU está com inscrições promocionais abertas, até 30
de abril, para estudantes de Comunicação, Línguas e Literatura para os
minicursos “Assessoria de Comunicação para Bens Científicos e Culturais”, “Design e Projeto Gráfico para
o livro” e “Tratamento de Texto e
Leitura Universitária”. As inscrições
promocionais buscam contribuir
para formar profissionais qualificados para a cadeia produtiva do livro
universitário. Inscrições: http://sites.uepb.edu.br/abeu/inscricoes/.
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EVENTOS

ARQUEOLOGIA

Workshop e Encontro
Paraibano de
Etnobiologia

Revista Tarairiú
recebe artigos
para a 8ª edição

A UEPB, através do Doutorado
em Etnobiologia e Conservação da
Natureza e do Mestrado em Ecologia e Conservação, promove, de 7
a 9 de maio, o 2º Workshop sobre
Etnobiologia e Conservação da Natureza e o 3º Encontro Paraibano
de Etnobiologia e Etnocologia. As
inscrições nos eventos estão sendo
feitas pelo site www.wec2014.bio.br.
Inscrições de trabalhos estão sendo
aceitas até o dia 22 de abril.

O Laboratório de Arqueologia
e Paleontologia da UEPB está recebendo, até 30 de junho, os artigos
para publicação na 8ª edição da
Revista Eletrônica Tarairiú, com
abordagens no campo da história
do povoamento pré-histórico e histórico da América Latina, Arqueologia e Paleontologia. Normas para
publicação estão disponíveis no
endereço eletrônico revistatarairiu.
blogspot.com.br.

CLÍNICA ODONTOLÓGICA

Lançado edital para seleção de Mestrado
e Doutorado em Odontologia
O Programa de Pós-Graduação
em Odontologia da UEPB inscreve
até o dia 9 de maio, os interessados
em participar do processo seletivo
dos cursos de Mestrado e Doutorado.
Ao todo estão sendo disponibilizadas
18 vagas, sendo 12 para mestrado e
seis para doutorado, na área de con-

centração de Clínica Odontológica.
Os interessados podem se inscrever
na Secretaria do Curso, Rua Juvêncio
Arruda, S/N – 1º andar, Câmpus de
Bodocongó, Campina Grande-PB.
O edital completo está disponível no
endereço www.uepb.edu.br. Outras
informações: (83) 3315-3471.

INTERNACIONAL

UEPB seleciona alunos para Programa
de Bolsas Luso-Brasileiras
A Coordenadoria de Relações Internacionais da UEPB divulgou a chamada interna para seleção de alunos
que desejam se candidatar ao Programa de Bolsas Luso-Brasileiras. No total, estão sendo oferecidas três vagas
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para um intercâmbio de seis meses em
Portugal. As inscrições vão até o dia 18
de maio, através do endereço eletrônico http://www.santander.com.br/portal/wps/gcm/package/wps/universidades_11032014_87644.zip/index.htm.

VIOLÊNCIA URBANA

Histórias do “Mão
Branca” serão tema
de palestra na UEPB
Na década de 80, Campina
Grande foi cenário de vários crimes em sequência praticados por
um grupo de extermínio conhecido como “Mão Branca”. As ações
violentas e as histórias do grupo serão contadas pelo jornalista
Ronaldo Leite, durante a palestra
“Violência urbana: o crime organizado pelo grupo de extermínio
Mão Branca”, no dia 24 de abril, às
19h30, no Auditório II do Centro
de Integração Acadêmica, Câmpus
de Bodocongó.

PRODUTIVIDADE

Câmpus IV promove
curso sobre cultura
do girassol
O Câmpus da Universidade
Estadual da Paraíba, em Catolé do
Rocha, promove no dia 30 de abril,
o curso “Dias de campo para promover a cultura do girassol em sistemas de cadeia produtiva no semiárido paraibano”. As inscrições
para participação no curso estão
sendo feitas até o dia 19 de abril,
na Sala da Direção do Câmpus. A
ação tem por objetivo divulgar as
técnicas de cultivo do girassol para
agricultores familiares, no intuito
de estimular a produção agrícola
regional e o uso desta cultura agrícola no atendimento das diversas
demandas produtivas locais.
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