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UAMA é implantada no Câmpus III da UEPB

E

xpectativa, ansiedade e entusiasmo. Estes foram os
sentimentos que refletiram
nos olhares dos mais novos alunos da
Universidade Aberta à Maturidade
(UAMA), durante a realização, segunda-feira (9), da aula inaugural da primeira turma do curso da maior idade
no Câmpus III da UEPB, em Guarabira. A solenidade foi presidida pelo
pró-reitor de extensão, José Pereira da
Silva, que representou o reitor Rangel
Junior na solenidade e deu as boas-vindas aos alunos da UAMA, parabenizando todos os envolvidos no projeto
e ressaltando que a iniciativa comprova que não tem existe limite de idade
para quem quer continuar aprendendo e busca sempre mais qualidade de
vida. A aula magna foi proferida pela
educadora Detinha Diôgo, admirada
pela competência e longa trajetória
de amor e dedicação ao ensino. Com
80 anos de vida, ela relatou à turma a
satisfação com qual sempre buscou
novos desafios e experiências. A edu-

cadora motivou ainda mais os novos
alunos da UAMA ao fazer uma reflexão sobre a vida e a importância de
se querer viver melhor em sociedade.
“Na vida, é fundamental aprender
a ler e a escrever, mas, sobretudo, a
viver bem. O segredo está em saber
colocar na prática o que se aprenderá na sala de aula”, disse. O professor
Manoel Freire, idealizador do projeto, explanou sobre o funcionamento da UAMA. “Não se trata de uma
graduação, mas de um curso especial
destinado a atender as perspectivas
das pessoas idosas, através da oferta
de disciplinas voltadas para a saúde,
cultura e o lazer. O sucesso da Universidade Aberta à Maturidade está
comprovado no fato de que os grupos
que se formam demonstram interesse
em continuar ligado ao curso. Dessa
maneira, nossa meta é firmar novas
parcerias e expandir ainda mais esse
projeto”, ressaltou. A UAMA, implantada em 2009 no Câmpus I da UEPB,
conta com 300 idosos matriculados,

distribuídos em cinco turmas. A expansão do curso teve início no ano
passado, com a instalação da Universidade Aberta à Maturidade no Câmpus de Lagoa Seca. Este ano, o projeto
chega ao Câmpus III graças à parceria
firmada entre a UEPB, que colocou à
disposição da UAMA o corpo docente do CH, e a Prefeitura de Guarabira,
que se comprometeu com a estrutura física para a realização das aulas e
atividades práticas. O curso da maior
idade é composto por disciplinas
obrigatórias e optativas, distribuídas
nos seguintes eixos temáticos: “Saúde
e Qualidade de vida”, “Educação e Sociedade”, “Cultura e Cidadania”, “Arte
e Lazer”. Em Guarabira, as aulas serão
ministradas duas vezes por semana,
nas segundas e quartas-feiras, no prédio do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), localizado
no centro da cidade. O primeiro módulo, intitulado “História e Memória”,
será conduzido pela professora Joedna Reis de Menezes.
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Cursos esportivos vão
contar com quase mil
participantes
Cerca de mil estudantes da UEPB
estarão participando, a partir do dia 6
de abril, dos cursos esportivos ofertados pela Instituição. As modalidades
mais procuradas foram boxe, natação,
judô e ginástica de academia, com mais
de 400 inscritos. O número de inscritos também foi significativo nas modalidades de atletismo, kendô, dança,
judô, rugby, basquete, futsal feminino, parkour, slakline, vôlei, handebol
e futebol americano. As aulas serão
realizadas no Complexo Esportivo do
Departamento de Educação Física, no
Câmpus de Bodocongó.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

UEPB inscreve para
curso de Formação de
Agentes Multiplicadores
O Departamento de Biologia da
UEPB abriu 60 vagas para o Curso de
Formação de Agentes Multiplicadores
em Educação Ambiental, voltado a
graduandos e graduados de diferentes
áreas do conhecimento. As inscrições
ocorrem nos dias 16 e 17 de março, das
8h às 12h e das 16h às 19h, na Sala do
GGEA, localizada no Subsolo do Prédio das Três Marias, em Bodocongó.
As aulas serão ministradas nos dias 26,
27, 30 e 31 de março; 1º de abril e 12
de maio, no horário das 8h às 12h e das
14h às 18h. Outras informações pelo
e-mail monicaea@terra.com.br.

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)

ASSISTÊNCIA

UEPB oferta 110 vagas
para Restaurante Universitário
A Pró-Reitoria Estudantil da UEPB
está com inscrições até o dia 23 de março para os alunos da graduação e pósgraduação da Instituição para o preenchimento de 110 vagas do Restaurante
Universitário. Serão disponibilizadas
90 vagas para a modalidade de refeição gratuita, sendo 70 para almoço e
20 para o jantar, enquanto que as 20 de-

mais (sendo 10 para o almoço e 10 para
o jantar) com o subsídio de 50% no
valor da refeição. A inscrição deve ser
feita no prédio da PROEST, no Câmpus
I, em Bodocongó, durante o horário
das 8h às 11h30 e das 14h às 16h30. O
edital completo está disponível no site
www.uepb.edu.br. Outras informações:
(83) 3315-3450.

AULAS DE VIOLÃO

Núcleo de Arte e Cultura oferta 50 vagas
O Núcleo de Arte e Cultura Zabé
da Loca, do Câmpus VI da UEPB, em
Monteiro, está com inscrições abertas
até o dia 17 de março para o curso permanente de violão. Ao todo serão oferecidas 50 vagas divididas igualmente
em duas turmas que funcionarão às
terças-feiras, das 19h às 20h30, em ní-

vel básico, e às quartas-feiras, das 15h
às 16h30, para nível intermediário. Os
interessados devem se inscrever na Secretaria de Extensão ou na Secretaria
da Direção do Centro de Ciências Humanas e Exatas. As aulas estão previstas
para começarem no dia 17 de março.
Outras informações: (83) 3351-2970.

TOEFL ITP 2015

Primeiro teste de nivelamento na UEPB
será realizado no dia 23 de março
A Universidade Estadual da Paraíba, através da Coordenadoria de
Relações Internacionais e do Departamento de Letras e Artes, em parceria com o MEC, Secretaria de Ensino
Superior (SESu) e Capes, dará continuidade a oferta gratuita de testes de
nivelamento TOEFL ITP em 2015. O
primeiro teste do ano será realizado
no dia 23 de março, às 14h, no Auditório II do Centro de Integração

Acadêmica, localizado no Câmpus
de Bodocongó, em Campina Grande.
O nivelamento é gratuito e podem
participar alunos de graduação, especialização, mestrado e doutorado da
UEPB. As inscrições, realizadas pela
internet, estão abertas no endereço
eletrônico isfaluno.mec.gov.br. Outras informações podem ser obtidas
através do telefone (83) 3315-3415 ou
pelo email pcsf@uepb.edu.br.
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