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Projeto promove atividades de
educação no Presídio do Serrotão
Voltado para a ressocialização de
homens e mulheres que estão em regime de privação de liberdade, o Câmpus Avançado da UEPB, instalado no
Presídio do Serrotão, em Campina
Grande, dá mais uma prova do quanto é importante investir e acreditar no
fortalecimento da cidadania. Desde o
dia 10 de março passou a ser desenvolvido no local o projeto de Estágio
Supervisionado “Sala de Espera: Espaço de Cidadania e Defesa de Direitos”,
que otimiza o tempo de espera dos
apenados no atendimento ambulatorial, com atividades educacionais como
palestras, debates e orientação sobre
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direitos e cidadania. Realizado na ala
masculina do Presídio do Serrotão, o
projeto é mais uma oportunidade para
que o processo de ressocialização dos
apenados ganhe força, oferecendo mais
educação e aproveitando parte do tempo que é dedicado aos cuidados com a
saúde. No início do projeto, que deve
se estender até o final do ano letivo de
2015, estão sendo trabalhados assuntos
que remetem ao tema “Auxílio Reclusão”. A ação atende mais de 20 apenados por dia e à medida que avançar o
número de participantes serão trabalhados temas como saúde, educação,
justiça, cidadania, família, entre outros.

GEOPROCESSAMENTO

UEPB e INSA
firmam parceria para
difusão de tecnologia
A Universidade Estadual da Paraíba e o Instituto Nacional do Semiárido firmaram parceria terça-feira (24)
com o objetivo de ampliar a produção
de material científico voltado à área
de geoprocessamento. Durante reunião no Gabinete da Reitoria, o reitor Rangel Junior assinou o termo de
responsabilidade e depósito, através
do qual foi concedido à Universidade
um equipamento de plotagem para a
impressão e distribuição de livros e
outros materiais gráficos.
O depósito deste equipamento integra o convênio para implantação de
centros integrados de inovação e difusão de tecnologias para o semiárido,
do qual a UEPB faz parte. O equipamento Plotter será utilizado nas atividades do acordo de cooperação técnica firmado entre a UEPB e o INSA.
Participaram do ato de assinatura do
termo de depósito o vice-diretor do
INSA, Salomão de Sousa Medeiros; os
assessores técnicos do INSA, Amazile
Vieira e Leonardo Tinoco; a chefe de
Gabinete da UEPB, professora Célia
Regina Diniz; e o diretor da EDUEPB,
professor Cidoval Morais.
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CÂMPUS V

Museu de História
Curso de Arquivologia promove workshop
Natural da UEPB vai
sobre empreendedorismo inovador
a escolas da rede pública
Como parte das atividades desen- UEPB: Capacitação em EmpreendedoCom o objetivo de tornar mais interessante o ensino e a aprendizagem da
História na rede pública de Educação
da Paraíba, o Museu de História Natural da UEPB iniciou a realização de
exposições itinerantes para o ano de
2015, com visitação em escolas municipais e estaduais de Campina Grande,
oportunizando os estudantes a conhecer de forma material objetos da Arqueologia e Paleontologia. A primeira
escola visitada foi a Escola Estadual de
Ensino Fundamental e Médio Solon de
Lucena, que recebeu as ações do projeto “O museu itinerante da UEPB vai à
escola” De acordo com o cronograma
de visitações, outras 13 escolas serão
visitadas pelo projeto ao longo do ano.

FÍSICA

Professor da UEPB é
nomeado coordenador
da Olimpíada Brasileira
O professor Mário César Soares,
do Câmpus de Araruna, foi nomeado
coordenador paraibano e membro do
Comitê Nacional da Olimpíada Brasileira de Física. A nomeação aconteceu
dia 12 de março, em São Paulo, e com
esta nova missão o docente da UEPB
será o responsável por acompanhar a
elaboração e a correção das três fases
das provas da OBF, elaborando a lista
de estudantes para pré-seleção olímpica internacional, bem como a inserção
regional do Nordeste na realização da
Olimpíada Nacional de Física.

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)

volvidas pelo Núcleo de Inovação e
Transferência e Tecnológica da UEPB,
o curso de Arquivologia promove terça-feira (31), o 1º Workshop sobre empreendedorismo inovador do Câmpus
de João Pessoa. O evento, realizado em
parceria com o Sebrae e com a Fundação de Apoio a Pesquisa , será mais
uma das ações do projeto “Empreender

rismo da Instituição”, com o objetivo de
inserir a educação empreendedora na
UEPB por meio da formação de professores e alunos em empreendedorismo,
com ações de capacitação e de incentivo às ideias com base no empreendedorismo inovador. A atividade acontece
nos turnos da manhã e noite, no Auditório Pioneiros do Câmpus V.

SELEÇÃO DE BOLSISTAS

Abertas cinco vagas para Tutoria Especial
A Pró-Reitoria de Extensão da
UEPB lançou edital para seleção de
cinco alunos bolsistas do programa
de Tutoria Especial, com o objetivo
de oferecer assistência pedagógica ao
aluno com necessidades especiais, especificamente com deficiências física,
mental, auditiva, visual e múltipla,
regularmente matriculado em cursos
de graduação da UEPB. Para participar da seleção, o candidato a tutor

deve estar regularmente matriculado
no mesmo curso, ano (ou período) do
tutorado e não possuir qualquer outra atividade inscrita na modalidade
de Bolsa. As inscrições acontecem de
30 de março a 10 de abril, das 8h às
11h30 e das 14h às 16h30, diretamente
na PROEX, localizada no 3º andar do
Prédio Administrativo da UEPB, em
Câmpus de Bodocongó. Outras informações: (83) 3315-3401.

EXTENSÃO

Lançado Edital PROEXT 2016
A Pró-Reitoria de Extensão da
UEPB está convocando os professores
da Instituição interessados em submeter seus projetos e programas de
extensão aos editais de financiamento
oferecidos pelo Programa de Extensão Universitária – PROEXT 2016, do
MEC, a prepararem suas propostas
para participação no programa. Os

projetos devem contemplar 20 linhas
temáticas. A UEPB poderá inscrever
até 41 projetos e 40 programas. Por
isso, haverá uma seleção interna das
propostas apresentadas. A PROEX recebe as propostas dos professores até
o dia 25 de abril. O edital completo do
PROEXT 2016 está disponível no site
www.uepb.edu.br.
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