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“UniverCidade”

UEPB realiza
experiência
piloto no Seridó

Reitor participa de reunião
com ministro da CT&I

O

reitor da Universidade Estadual da Paraíba, professor
Rangel Junior, participou
quarta-feira (15), juntamente com os demais reitores integrantes da Associação
Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais (ABRUEM)
de uma reunião com o Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Aldo Rebelo. O encontro aconteceu na sede do
MCTI, em Brasília (DF).
O vice-presidente da ABRUEM,
reitor Aldo Nelson Bona, da UNICENTRO, fez a entrega do convite
para a participação do ministro no
56º Fórum Nacional de Reitores, que
ocorrerá no período de 27 a 30 de
maio, no Rio de Janeiro (RJ). Segun-

do o reitor Rangel Junior, a confirmação da presença do ministro Aldo
Rebelo no 56º Fórum de Reitores da
ABRUEM tem grande importância,
uma vez que no evento ele terá condições de conhecer ainda mais todo o
trabalho desenvolvido pelas universidades estaduais e municipais na área
de Ciência e Tecnologia. “As IES estaduais e municipais respondem por
mais de 43% das vagas públicas no
ensino superior brasileiro. É preciso
fortalecer a relação de parceria entre o MCTI e estas instituições, ampliando investimentos e equilibrando
condições na disputa de recursos nos
editais nacionais para Ciência, Tecnologia e Inovação”, destacou.

Com pouco mais de 17 mil habitantes, a cidade de Juazeirinho,
localizada na Microrregião do Seridó Oriental da Paraíba, foi escolhida para receber a primeira etapa
do projeto “UniverCidade”, desenvolvido pela Universidade Estadual da Paraíba em parceria com
a Prefeitura Municipal. A experiência piloto, realizada por meio
do Mestrado de Desenvolvimento
Regional da Instituição, tem implementado ações que visam elevar o índice de desenvolvimento
humano local. A iniciativa, coordenada pelo professor Cidoval
Morais, começou em março deste
ano, com a finalidade de diagnosticar os principais problemas que
afetam a população, principalmente na área da saúde, e construir alternativas que garantam
melhorias na qualidade de vida.
A meta da UEPB é conseguir
implementar as ações do projeto
em pelo menos 30 municípios até
o final de 2016. Segundo Cidoval,
o projeto tem buscado adesão voluntária de professores e servidores
técnicos administrativos da Instituição para promoverem transformações nos municípios paraibanos
com baixo percentual no Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH).
“Nossa ação é de assessoramento,
acompanhamento e contribuição
para o planejamento de ações que
procurem melhorar os indicadores
sociais e econômicos dos municípios”, disse Cidoval.

2

Informativo da Universidade Estadual da Paraíba
De 13 a 17 de março de 2015

INFORMA
Cybermetrics Lab

Docente da UEPB
se destaca em
ranking científico
O professor Rômulo Alves,
do Departamento de Biologia da
Universidade Estadual da Paraíba,
teve seu trabalho reconhecido em
ranking internacional de produção
científica – o Cybermetrics Lab, da
Espanha – no qual em um universo
de cerca de 3 mil pesquisadores brasileiros ele obteve um fator H-Index que o colocou na 362ª posição
nacional, com número significativo
de publicações de alto impacto.
Em nível regional, o professor Rômulo é o 13º pesquisador
do Nordeste com maior produção
científica de alto impacto e o segundo da Paraíba, tendo seus artigos citados em 3.596 publicações.
Até o momento, o docente da
UEPB publicou, em parceria com
outros pesquisadores, um total de
156 artigos em revistas científicas
nacionais e internacionais, além de
ter editado e publicado vários livros
e capítulos de livros.
O ranking é preparado com base
em informações do Google Scholar
e reúne milhares de pesquisadores
do Brasil que se destacaram por
sua produção científica. A métrica “H-Index” avalia a produção
científica do pesquisador e mede
seu grau de impacto, através da
citação dos artigos. Um bom fator
H-Index indica que o pesquisador
tem muitos trabalhos publicados e
que vários desses trabalhos são de
alto impacto.

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)

REFORMULAÇÃO

Reitor Rangel Junior recebe minuta do
Regimento Geral de Graduação da UEPB
Após ampla e profunda discussão
que durou mais de dois anos em todos
os centros, departamentos e coordenações de cursos da UEPB, a Coordenação de Ensino Superior da Instituição entregou nesta sexta-feira (17) a
cópia da minuta da reforma do Regimento Geral da Graduação ao reitor
Rangel Junior. O documento sintetiza
as principais resoluções que regem
a graduação da Universidade e será
submetido para apreciação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão,
em caráter de urgência. Ao entregar o
documento ao reitor, o professor Eli
Brandão, pró-reitor de Graduação da
UEPB, ressaltou que a minuta era resultado de um trabalho construído de
forma democrática, graças ao esforço
dos membros da Comissão de Sistematização de Propostas para Reestru-

turação de Graduação, instituída pelo
Consepe. A reformulação do regimento visa extinguir algumas resoluções
que estão desatualizadas e não mais
respondem às questões atuais, fazer as
mudanças necessárias e adaptar outras para a realidade atual. Presidente
da comissão, o professor Juarez Dantas
disse que a UEPB se moderniza ao atualizar suas resoluções. O reitor Rangel
Junior destacou o caráter democrático
e participativo do processo. Para ele, a
reforma será resultado da construção
de um trabalho coletivo. “É sem dúvida uma experiência de uma pedagogia
de construção democrática”, afirmou,
acrescentando que a UEPB precisa adaptar o seu Regimento Geral da
Graduação à realidade, estabelecendo
parâmetros regulatórios sintonizados
com as atuais exigências.

EXTENSÃO

Câmpus III realiza oficinas sobre
saberes afrobrasileiros
Até o dia 30 de abril, o Câmpus III da
UEPB, em Guarabira, inscreve professores do Ensino Básico e estudantes de
licenciaturas nas oficinas de saberes
afrobrasileiros. Trata-se de uma iniciativa do projeto de extensão “Coisas
de negros/as, Coisas de brasileiros/as”,
coordenado pelo professor Waldeci
Chagas. As inscrições estão sendo realizadas na Secretaria da Direção de
Centro. As oficinas visam proporcio-

nar saberes e metodologias voltados
para a aplicação dos conteúdos que
versam sobre a história e cultura afro-brasileira e dos povos africanos, a
partir do uso de linguagens artísticas,
como teatro, artes plásticas, música e
dança. As atividades serão realizadas
aos sábados, no Auditório do Centro
de Humanidades. Ao todo, serão quatro oficinas trabalhadas, com início
marcado para o dia 9 de maio.
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ESPORTE

Atleta revelado na Escolinha do DEF se destaca na natação
As escolinhas esportivas do Departamento de Educação Física da UEPB
são um espaço para a prática de atividades que garantem uma melhor qualidade de vida para pessoas de todas as
idades e também para revelar talentos
esportivos. Um desses talentos descobertos no DEF é Paulo Moura Meneses,
de 20 anos, que iniciou na escolinha de
natação da UEPB em 2007. Paulo é um
campeão das piscinas e em sete anos de
competições já conquistou mais de 400
medalhas em torneios estaduais e regionais. O atleta, que passou três anos
na Escolinha do DEF, é campeão Norte-Nordeste na Categoria Sênior (20
a 24 anos), título conquistado no ano
passado, na cidade de Maceió (AL). Na
mesma competição, foi eleito o melhor
atleta da Paraíba na Categoria Júnior II.
No ano passado, ele também disputou
o Campeonato Brasileiro disputado
em Anápolis (GO), tendo ficado em
6º lugar. Recentemente, ele disputou
e venceu o Campeonato Paraibano de
Natação, realizado em João Pessoa.
Das nove provas que disputou, o atleta conquistou oito medalhas de ouro
e uma de prata. Especialista nos 100

metros e nos 200 metros borboleta,
além das provas de Medley 200 metros
e 400 metros, Paulo ressalta que a Escolinha do DEF foi fundamental para
a sua carreira. Segundo ele, a estrutura
oferecida pela UEPB e o incentivo dos

professores o ajudaram a se tornar um
atleta vencedor. Com um início de carreira vitorioso e muita disposição para
alcançar ainda melhores resultados, a
meta do jovem atleta é ousada: disputar uma Olímpiada.

CONCLUSÃO DE CURSO

Projeto auxilia alunos na elaboração do TCC
Um projeto pioneiro desenvolvido
pelo curso de Geografia da Universidade Estadual da Paraíba deverá reduzir consideravelmente o número de
alunos que já concluíram a composição curricular de sua graduação, mas
ainda não receberam o diploma por
não terem elaborado o Trabalho de
Conclusão de Curso nem totalizado
as 200 horas referentes às Atividades
Acadêmicas Científicas e Culturais.
Esse cenário começou a ser mudado com a implantação da proposta
“Iniciativa visando o TCC e as AACCs” que consiste em oferecer acompanhamento de estudantes que encon-

tram-se impossibilitados de receber
a certificação de conclusão do curso
por estarem retidos no trabalho que
comprova a conclusão da graduação.
De acordo com o professor Faustino Moura Neto, coordenador do
projeto, juntamente com a professora
Marília Maria Ramos, essa iniciativa
irá atender principalmente estudantes do turno noturno, que encontram
dificuldades para concluírem suas
atividades devido a outros compromissos profissionais.
Para ter acesso ao projeto basta o
aluno se matricular durante o período
habitual, informar sua situação para

que ele seja encaixado em um horário
e ter conhecimento acerca de sua turma e coordenador. A partir disso ele
irá assistir às aulas no turno da noite,
ter acompanhamento do professor e
também participar de atividades que
ajudarão a desenvolver seu TCC.
A primeira turma com esses alunos de Geografia que estão retidos na
graduação devido a não apresentação
do Trabalho de Conclusão de Curso
já conta com 60 estudantes matriculados. A iniciativa também pode ser
executada em outros cursos, além do
de Geografia. Outras informações
pelo telefone: (83) 3344-5314.

