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DOUTOR HONORIS CAUSA

{

EMBAIXADOR CELSO AMORIM
RECEBE TÍTULO DA UEPB

O

embaixador e ex-ministro
da Defesa e das Relações
Exteriores, Celso Luiz Nunes Amorim, se tornou a primeira personalidade a receber o título de Doutor
Honoris Causa da UEPB, a mais alta
honraria outorgada pela Instituição. A
solenidade de entrega da comenda foi
realizada quinta-feira (5), na FIEP, em
Campina Grande, e reuniu autoridades
políticas, diplomatas, professores, pró-reitores e estudantes.
O título de Doutor Honoris Causa
foi uma propositura oriunda do Centro
de Ciências Biológicas e Sociais Aplicadas, Câmpus de João Pessoa, através
do Departamento de Relações Internacionais, aprovado por unanimidade
pelo Conselho Universitário da UEPB.
A solenidade de outorga do título foi
presidida pelo reitor Rangel Junior que
destacou o reconhecimento da UEPB,
a contribuição que o condecorado deu
ao conhecimento, além de ter projetado a imagem do Brasil no cenário internacional.
Como Doutor Honosis Causa da

UEPB, Celso Amorim fez um discurso
emocionado, agradeceu a homenagem
e disse que estava honrado com o título. O embaixador afirmou que o título
recebido indica que, diferentemente do
que se pensa, as relações internacionais
não estão limitadas ao eixo do Sudeste,
mas é uma reflexão de toda nação brasileira, a exemplo da Paraíba. “Recebo
esse título com muito orgulho. A gente pensa de forma errada que tudo se
passa no eixo Rio-São Paulo e Brasília, mas não é. O exemplo da UEPB é
fenomenal. Ela tem um Departamento de Relações Internacionais muito
bom, que interage com outros países.
Sem dúvida, essa Universidade serve
inclusive de exemplo para outras Instituições brasileiras”, ressaltou.
Presidente da solenidade, o reitor
Rangel Junior enfatizou que esta foi
a primeira vez que a UEPB entregou
o título de Doutor Honoris Causa e
lembrou que Celso Amorin tem uma
destacada atuação no cenário nacional,
o que levou a UEPB a outorgar-lhe o
título. O reitor disse que o Consuni não

teve dúvida em aprovar o título, visto
que o embaixador é reconhecidamente
notável pela UEPB, pela Paraíba, pelo
povo brasileiro e pelo mundo afora.
“As vozes nacionais e internacionais
que declaram ser esse servidor público um homem de conceituada experiência acadêmica e intelectual, além
de admirável gestor, são muitas e por
demais conhecidas”, destacou Rangel.
Ainda em seu discurso, o reitor destacou a importância das Relações Internacionais para a UEPB, que conta
com o primeiro curso de graduação
e o primeiro curso de pós-graduação
na área entre as universidades públicas
das regiões Norte e Nordeste do Brasil.
Um dos responsáveis pela homenagem, o professor Carlos Enrique Ruiz,
da CoRI, afirmou que a entrega do título celebrou todo um processo de reconhecimento do trabalho da obra de
Celso Amorim. Ele frisou que a relação
de Celso Amorim com a UEPB nasceu em 2011, em participação de ume
evento organizou o Grupo de Análises
de Política e Relações Internacionais.
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Reitor Rangel Junior
se reúne com diretores
do SINTESP-PB
O reitor Rangel Junior se reuniu
quarta-feira (4) com diretores do Sindicato dos Trabalhadores de Ensino
Superior da Paraíba para discutir proposta de reajustes salariais da categoria, que reivindica um reajuste de 8%
nos salários dos técnicos administrativos da UEPB. Rangel explicou que
estava impossibilitado de conceder
qualquer reajuste solicitado, uma vez
que a UEPB não dispõe de dotação
orçamentária para tal fim. Ele ressaltou que, além disso, a Universidade
não tem autonomia para conceder o
reajuste, já que esta é uma prerrogativa do Governo do Estado, que precisa
elaborar o projeto de lei e enviar para a
ALPB. Na reunião, o reitor relembrou
que o orçamento previsto para a UEPB
é insuficiente para garantir o pagamento das 12 folhas de pessoal do ano mais
o 13º salário e afirmou que continua
tentando abrir um diálogo com o governador do Estado no sentido de levar
as propostas do Sindicato para o Chefe
do Executivo Estadual. “Vou continuar
insistindo no diálogo com o Governo.
Meu papel será o de ser o mediador entre o Sindicato e o Governo”, afirmou,
ressaltando que a Reitoria já encaminhou documento para o Governo do
Estado solicitando audiência com o
governador e com o secretário de Planejamento para tratar do assunto. Durante a reunão com o reitor, o Sindicato
apresentou propostas alternativas e o
reitor se comprometeu em determinar
a realização de estudos de viabilização
de todas as propostas apresentadas.

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)

Alunos do Timor Leste participam
de minicurso sobre orientação financeira
Os 19 estudantes oriundos do Timor Leste que estão matriculados em
cursos de graduação da UEPB participaram terça-feira (3), no Câmpus I, em
Bodocongó, de um minicurso sobre
orientação financeira. A atividade foi
oferecida pela Coordenadoria de Relações Internacionais, que vem promovendo a preparação e integração desses
estudantes para ingresso na Instituição.
Como as aulas para esses alunos só irão
começar no segundo semestre de 2015,
até o final do mês de junho todos irão
participar de várias atividades que irão
promover integração, conhecimento
em cultura, esporte, lazer e arte, além da
preparação no estudo da Língua Portu-

guesa e Matemática. De acordo com a
coordenação da CoRI, todos os alunos
timorenses também terão a oportunidade de conhecer vários projetos de extensão que são desenvolvidos na UEPB.
Todas as atividades desempenhadas
antes do ingresso no curso de graduação estão sendo chamadas pela CoRI
de preparação “Semestre Zero”, que
corresponde a integração inicial com a
cultura local que os alunos precisam ter
para que as diferenças entre as realidades brasileira e timorense sejam minimizadas. Além das aulas e minicursos
oferecidos, os estudantes também estão
fazendo visitas aos museus da UEPB e
desenvolvendo atividades de desporto.

EXTENSÃO

CH inscreve para curso sobre análise fílmica
Estão abertas até quarta-feira (11)
as inscrições para os interessados em
participar do curso de extensão “Uma
oferta irrecusável: O Poderoso Chefão, 1972 – Analisando cena por cena”,
coordenado pelo professor Carlos
Adriano Ferreira de Lima, do Departamento de História do Câmpus III
da UEPB, em Guarabira. Trata-se de
um curso livre que tem como objetivo
o reconhecimento do audiovisual enquanto linguagem. Será realizada uma
decupagem do referido filme a partir
da apresentação de conceitos básicos
e dos principais elementos que caracterizam o universo cinematográfico. O
curso terá início no dia 12 de março.

As inscrições são gratuitas e podem
ser efetuadas no endereço eletrônico https://docs.google.com/forms/d/
1QgBCDWoyupY0dYKugEvqgAmFBxus5XiScpN_hbwFgKs/viewform.
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Câmpus III debate
reforma política em
ciclo de estudos
Na próxima terça-feira, dia 10 de
março, o Câmpus III da UEPB, situado em Guarabira, promove, a partir
das 8h, no Auditório do Centro de
Humanidades (CH), uma série de
debates tendo como eixo-temático a
reforma política no Brasil. Trata-se do
3º Ciclo de Estudos Temáticos: Direito Eleitoral. Coordenado pelo Centro Acadêmico de Direito (CADI), o
evento é voltado para o público em
geral, especialmente para os alunos do
Curso de Direito. As inscrições acontecem até o dia 9, exclusivamente pela
internet, através do link http://goo.gl/
OGn6nC. Os participantes inscritos
receberão certificado. As palestras
serão proferidas pelos docentes da
Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas (FACISA) Breno Wanderley,
que abordará o tema “A ficha limpa na
eleição 2014”, e Aécio Sousa de Melo
Filho, que enfocará o tópico “Há necessidade de uma reforma política?”.
Outras informações pelo e-mail cadiuepb@gmail.com.

UEPB abre inscrições de curso
preparatório para Diploma de Espanhol
A Universidade Estadual da Paraíba, por intermédio da Coordenadoria
de Relações Internacionais e do Departamento de Letras, inicia na segunda-feira, 9 de março, as inscrições para
o curso preparatório para o Diploma
de Espanhol como Língua Estrangeira
(DELE), Nível B1. Podem participar
do curso alunos da UEPB de qualquer área de graduação. Também estão sendo destinadas cinco vagas para
os servidos técnicos administrativos

do quadro efetivo. O período de inscrição prossegue até 11 de março, das
9h às 11h30 e das 14h30 às 16h30. No
total estão sendo oferecidas 35 vagas.
O curso terá 30 horas/aula e será ministrado no turno da tarde, das 14h às
17h, todas as terças-feiras, pela professora espanhola Aina Rodriquez. Os
candidatos que desejam participar do
curso se submeterão a um teste de nivelamento, que consistirá de entrevista simples e análise curricular.

LETRAS

DLA oferta curso “Formação de
professores do ensino fundamental”
Estão abertas até o dia 13 de março as inscrições para o curso de extensão “Formação de professores do
ensino fundamental (6º ao 9º ano):
uso do blog nas aulas de Língua Portuguesa e Literatura”. As inscrições
estão sendo realizadas na Coordenação do Curso de Letras, Sala 314, 3°
andar do Centro de Integração Acadêmica da UEPB, em Bodocongó. As
aulas serão ministradas por alunos do
curso de Letras – Português, orienta-

dos pelas professoras Ana Lúcia Maria
de Souza Neves e Amasile Coelho Lisboa da Costa Sousa. O curso ocorrerá
a partir do dia 25 de março, com atividades quinzenais, às quartas-feiras,
das 14h às 17h, perfazendo um total
de 80 horas/aula e destina-se a professoras do Ensino Fundamental (séries
finais) que estão em exercício. Outras
informações podem ser obtidas pelo
telefone (83) 3344-5302 ou pelo e-mail
lucielmabatista@uepb.edu.br.

