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Reitor anuncia conjunto de medidas
para otimizar funcionamento da UEPB
Dentro das comemorações alusivas
aos 49 anos da UEPB, o reitor Rangel
Junior reuniu a comunidade acadêmica e a imprensa na segunda-feira (16),
no Câmpus de Bodocongó, em Campina Grande, para anunciar um pacote de medidas a serem adotadas imediatamente com o intuito de melhorar
o funcionamento da Instituição. Entre
as medidas anunciadas está a criação
do Código de Ética da UEPB; a instalação do Conselho Social; a criação
de grupo de trabalho para elaborar
proposta de reforma administrativa
na Instituição; criação de um grupo
de trabalho responsável em elaborar a
programação festiva do jubileu dos 50
anos da Universidade; o recadastramento geral dos servidores; auditoria
interna em todos os setores administrativos; a apresentação de proposta
de criação de curso de graduação em
Gestão Pública; entre outras.

PRINCIPAIS AÇÕES
Código de Ética
A proposta será elaborada pela comissão formada
pelos professores Harrisson Targino, Edmundo
Gaudêncio e Valmir Pereira. A ideia é criar um
novo tipo de comprometimento dos servidores,
visando garantir o serviço público de qualidade,
além de buscar a eficiência das ações. O grupo de
trabalho instituído através de Portaria terá 30 dias
para apresentar uma Minuta de Resolução, que
será submetida ao Consuni.

Conselho Social da UEPB
Aprovado no ano passado pelo Consuni, o Conselho Social será instalado oficialmente no dia 10 de
abril, em reunião convocada pelo reitor a ser realizada no Auditório I do Centro de Integração Acadêmica. O Conselho Social visa melhorar o debate
entre as entidades representativas da sociedade e a
Instituição. Criado para funcionar em caráter consultivo, o Conselho será um espaço na qual a Universidade poderá ouvir as demandas sociais, além
de ser um espaço de reflexão a acerca dos rumos que
a Instituição deve tomar.
Continua na página 2>>
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Reforma administrativa
Através de Portaria, o reitor Rangel Junior vai instituir
comissão para definir uma proposta de reforma administrativa na UEPB que, entre outros temas, deve analisar a proposta lançada pela Administração Central de
extinguir o dispositivo legal de reeleição em todos os
níveis de gestão universitária e garantir o estabelecimento de lei que garanta que o gestor eleito tenha seu
mandato assegurado. A reforma administrativa visa,
ainda, garantir a otimização dos recursos e dar condições para melhorar a eficiência das ações, reduzindo estruturas e dando condições de melhorias no ensino, na
pesquisa e na extensão.
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Validação de diplomas
e contenção de gastos
A UEPB também vai apresentar propostas ao Consuni para validação de diplomas obtidos no exterior. Será
feita também uma reformulação no sistema de vigilância da Universidade para reduzir as despesas no setor,
mas sem reduzir o nível de segurança. Os recursos que
forem economizados com esta reformulação serão utilizados para melhorar o custeio e garantir um reajuste
entre 10% e 15% das bolsas de assistência estudantil.

Remoção interna
Em breve estarão sendo submetidas ao Consuni duas minutas de Resolução que tratam dos processos de remoção
interna dos servidores. A realização de novo concurso
público para os técnicos administrativos estará dependendo da definição da proposta de lançamento de editais
para remoção interna, de modo que as vagas ofertadas
por meio de concurso sejam melhores aproveitadas de
acordo com a demanda real de cada setor institucional.

Fundação universitária

Reforma administrativa
Será feito um recadastramento geral de todos os servidores. Rangel Junior vai assinar uma Portaria que determina à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, em um
prazo de 15 dias, adotar as providências para realizar
o recadastramento. A medida visa atualizar todos os
dados e as informações cadastrais sobre os servidores,
além de assegurar uma análise técnica mais apurada
das condições em que se encontram determinados funcionários da Universidade que estão servindo a outros
órgãos públicos, cedidos pela UEPB. Os servidores que
estiverem à disposição de outros órgãos poderão ser
convocados para retornar ao seu trabalho de origem.
Após o recadastramento, será verificada a necessidade
de abertura de vagas por concurso público. Com esse
mesmo objetivo, o reitor também determinou a realização de uma auditoria interna em todos os setores
administrativos da Instituição, como forma de analisar
todos os vínculos e otimizar os serviços prestados pela
Universidade.

Graduação em Gestão Pública
Será implantada a graduação em Gestão Pública, na
modalidade de Ensino a Distância, que vai formar profissionais capacitados para auxiliar os municípios na
execução de projetos para captação de recursos federais
e estaduais nas mais diversas áreas.

Rangel Junior anunciou o encaminhamento da proposta
de criação de uma fundação para apoio às atividades de
ensino, pesquisa e extensão da UEPB. Esta fundação deve
levar o nome do professor Itan Pereira, como forma de
homenagear o ex-reitor. A proposta será apresentada ao
Consuni na próxima reunião do Conselho.

Sustentabilidade
Em tempos de escassez de recursos hídricos, o reitor comunicou que a UEPB, através da Pró-Reitoria de Infraestrutura, estará construindo duas grandes cisternas no
Câmpus de Bodocongó, cada uma com capacidade de
acumular 90 mil litros de água. A pretensão da Reitoria é
construir espaços para captação de águas pluviais em todos os câmpus da Universidade. Um projeto técnico está
sem fase de elaboração para PROINFRA.

Jubileu de Ouro
Para o cinquentenário da UEPB, o reitor criou um grupo
de trabalho que ficará responsável por elaborar a programação comemorativa do Jubileu de Ouro da UEPB, a ser
comemorado no ano que vem. Integram o grupo os professores Cidoval Morais, Hipólito Lucena, José Benjamim
Pereira e Maria José Oliveira, além da servidora técnica
administrativa Mariene Braz. O grupo terá a missão de
garantir a realização de uma série de eventos ao longo de
todo o ano de 2016. Uma Medalha do Cinquentenário
também será criada para reverenciar as 50 pessoas que
mais se destacaram na história da Universidade. A proposta também será submetida à apreciação do Consuni.
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EDUEPB lança livro
sobre bastidores
e histórias do futebol
Sem pretensões de ser escritor, mas
com a experiência de quem dedicou
17 anos de sua vida aos três principais clubes do futebol paraibano, José
Santos acaba de lançar, através do Selo
Latus da EDUEPB, o livro “Futebol da
Paraíba: dos bastidores ao gramado”.
O autor se debruçou em meio ao seu
acervo pessoal, além de publicações
dos jornais paraibanos da época, documentos da Fundação José Américo e da
Revista Placar, para recontar uma série
de fatos voltados à história do futebol
paraibano, como também dos bastidores do esporte ao longo de 17 anos de
convívio diário com o esporte. A obra
está disponível na livraria da EDUEPB,
localizada no Câmpus de Bodocongó.

MAC

Museu amplia
horário de
funcionamento
O Museu Assis Chateaubriand da
UEPB ampliou o seu horário de atendimento para visitação pública. Desde o
começo deste mês, o museu está aberto
para visitação de segunda a sexta-feira,
das 9h às 18h30, podendo o visitante
permanecer até às 19h. Aos sábados,
domingos e feriados o museu permanece fechado. Atualmente, o MAC está
com três exposições temporárias. Em
abril será lançado o Edital de Ocupação dos Espaços Expositivos do MAC.

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)

UEPB disponibiliza acesso público
a contracheques de servidores da Instituição
Desde segunda-feira (16), a Administração Central da UEPB passou a
disponibilizar no Portal da Transparência todas as informações referentes
às remunerações dos servidores da Instituição. A partir da primeira publicação, a UEPB através da Pró-Reitoria de
Gestão de Pessoas estará mensalmente atualizando e divulgando os dados
sobre os vencimentos dos servidores.
A medida atende a uma exigência da
Lei de Acesso a Informação (Lei Nº
12.527, de 18 de novembro de 2011),
que prevê o direito de acesso do cidadão à informação, permitindo-lhe
conhecer e acompanhar a administração dos recursos públicos. Para ter
acesso às informações, basta o usuário
acessar o Portal da Transparência da
UEPB (http://transparencia.uepb.edu.

br/) e clicar no menu “Contracheques”.
Após o clique, uma janela é aberta com
quatro compartimentos para serem selecionados (período, vínculo, cargo e
função). Outra opção para obter as informações de forma rápida é pesquisar
o nome do servidor na janela “Busca”.
Nos últimos dois anos, a Reitoria da
UEPB adotou uma série de ações com
o intuito de assegurar a transparência
dos atos administrativos, como o fortalecimento dos órgãos de deliberação
coletiva (Consuni e Consepe); as prestações de contas mensais ao vivo pela
internet, com apresentação da folha de
pessoal e balancete financeiro; o fortalecimento da Ouvidoria Institucional; a
instalação do Conselho Curador após
20 anos de inatividade; bem como a
criação do Conselho Social.

ACADEMIA DOS POETAS VIVOS

Primeiro sarau de 2015
do MAC acontece terça, dia 24
Na próxima terça-feira, às 19h, o Museu Assis Chateaubriand da UEPB
realiza o primeiro sarau do ano, retomando a Série Academia dos Poetas
Vivos, que objetiva homenagear e divulgar a obra dos artistas que em vida
continuam criando e privilegiando a
produção artística de excelência. Na
programação da noite figuram lançamento de livro, palestra e apresentação
teatral. A entrada é gratuita. “Erotismo
e Pornografia: Uma Tênue Fronteira”
será o tema sobre o qual discorrerá

o professor de Literatura da UEPB,
Edson Tavares. Em seguida, haverá o
lançamento do livro “A Casa das bocas pintadas de encarnado”, de autoria de Ângelo Rafael. A apresentação
será efetuada pelo professor Állyson
Campina. Encerrando o sarau, o Grupo Palavra e Ato fará uma leitura dramática do livro, sob a direção de Saulo
Queiroz. O Grupo surgiu em 2013, em
Campina Grande, a partir de uma Oficina de Iniciação ao Teatro ministrada
no Centro Artístico Cultural da UEPB.
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