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UEPB se torna guardiã oficial do
acervo do Diário da Borborema
Definitivamente, a UEPB assumiu a
condição de guardiã do acervo jornalístico do Diário da Borborema, periódico campinense que deixou de circular no dia 1º de fevereiro de 2012,
após 54 anos de existência. A entrega
do acervo aconteceu nesta quinta (30),
na sede dos Diários Associados, em
Campina Grande.
O termo de cessão em regime de comodato por um período de 30 anos
já havia sido assinado pelo presidente
dos Diários Associados no Nordeste,
jornalista Joezil Barros; pelo vice-presidente do grupo, Gladistone José Viera; pelo reitor Rangel Junior e pela chefe de Gabinete da Universidade, Célia
Regina Diniz. A entrega simbólica do
documento foi feita pelo diretor Marcelo Antunes ao reitor Rangel Junior.
O acervo, com 513 livros, contabiliza
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mais de 17 mil edições do periódico.
Rangel Junior garantiu que a UEPB vai
cuidar do acervo com máximo zelo e
destacou que a parceria firmada com
os Diários Associados representa um
grande passo na preservação da memória de Campina Grande, da Paraíba e do país. A Universidade também
vai disponibilizar o material para pesquisas e consultas. Diretor Institucional dos Diários Associados, Marcelo
Antunes revelou que a UEPB foi a
escolhida para ficar com a guarda do
acervo devido a sua credibilidade e capacidade de tornar o material acessível
aos pesquisadores. A perspectiva é que
a transferência ocorra nos próximos 15
dias. Após receber o material a UEPB
vai acomodar de forma adequada os livros e fazer um inventário para poder
abrir o acervo para consulta pública.

REFORMULAÇÃO

Consepe aprova novo
Regimento Geral da
Graduação da UEPB
O Conselho Superior de Ensino,
Pesquisa e Extensão da UEPB aprovou,
por unanimidade, em reunião extraordinária realizada segunda-feira (27), o
novo Regimento Geral da Graduação
da Instituição. O documento foi resultado de um trabalho de dois anos realizado por uma comissão de pareceristas
em todos os centros, departamentos e
coordenações de cursos da UEPB. As
novas resoluções estabelecem normas
e diretrizes que tornam os processos
relacionados à graduação menos burocráticos. Entre as novidades, está a
flexibilização das resoluções, a criação
de novos modelos de estágio, a definição de uma carga horária para os
Trabalhos de Conclusão de Cursos, as
normas para reposição no final de cada
semestre e a integração dos programas
de Ensino, da Pesquisa e da Extensão.
A partir de agora, todos os processos
seletivos passarão a ser regidos por editais. A reforma do regimento também
altera a estrutura do calendário acadêmico, que passa ter a hora aula integral,
com 60 minutos. Essa mudança permite a PROGRAD fazer ajustes e planejamentos ao longo do semestre sem,
com isso, comprometer os 100 dias letivos exigidos pela legislação. O novo
Regimento Geral da Graduação entra
em vigência de imediato. No entanto,
haverá um período de transição para
atualização dos Planos Pedagógicos de
Cursos. A implantação será gradativa,
em um prazo estipulado de até seis meses. A perspectiva é que o novo regimento esteja em plena execução ainda
no semestre 2015/2.
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UEPB presta contas da
execução orçamentária
do primeiro trimestre
A Administração Central da UEPB,
através dass pró-reitorias de Gestão
Financeira, de Gestão de Pessoas e de
Planejamento realizaram terça-feira
(28) a prestação de contas da execução
orçamentária dos três primeiros meses
de 2015. A apresentação também foi
transmitida ao vivo pelo site institucional da UEPB. Conforme os dados apresentados, de um orçamento aprovado
pela Assembleia Legislativa da Paraíba,
no valor de R$ 288,5 milhões de recursos oriundos do Tesouro Estadual,
já foram executados R$ 66.579,888,51,
distribuídos nas despesas correntes e
de capital, dos quais 91% destinou-se
ao pagamento de folha de pessoal e 9%
para as despesas correntes.

NOVA DATA

Prorrogado prazo para
inscrição de propostas
ao Edital PROEXT 2016
Foi prorrogado até o dia 5 de maio
o prazo para que professores da UEPB
encaminhem à Pró-Reitoria de Extensão suas propostas de projetos e programas de extensão para serem submetidas aos editais de financiamento
oferecidos pelo Programa de Extensão Universitária – PROEXT 2016,
do MEC. Os projetos devem contemplar 20 linhas temáticas, sendo que
por cada linha só é permitido o envio
de dois projetos e dois programas. O
edital completo está disponível no site
www.uepb.edu.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)

DIA 12 DE MAIO

Departamento de Biologia debate
problemas e perspectivas do meio ambiente
Para discutir os problemas e as perspectivas que envolvem o meio ambiente
em Campina Grande, o Departamento
de Biologia da UEPB, através do Grupo
de Extensão e de Pesquisa em Gestão
em Educação Ambiental, realiza no dia
12 de maio o 4º Seminário “Discutindo
o meio ambiente em Campina Grande-PB”. Destinado aos gestores públicos
municipais e diferentes atores sociais

que atuam no município, o seminário
ocorre no Auditório de Psicologia da
UEPB, em Bodocongó. As inscrições
podem ser feitas dias 6 e 7 de maio, na
Sala do GGEA/UEPB, localizado no
Prédio das Três Marias. O seminário
compreende etapa do projeto “Formação em Educação Ambiental para Gestão Integrada de Resíduos Sólidos em
municípios da Paraíba”.

PIBIC

Divulgado edital para seleção de professores
A Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da UEPB lançou edital
para seleção de professores orientadores para o Programa Institucional de
Iniciação Científica, Cota 2015-2016,
com o objetivo de apoiar as atividades de pesquisa científica mediante a
seleção de projetos de pesquisa dirigidos aos professores pesquisadores da
UEPB, com título de doutor e mestre
do quadro permanente em regime de

Dedicação Exclusiva, T-40 e em atividade na UEPB. As inscrições estão
sendo feitas no sistema online (https://
sistemas.uepb.edu.br/epibic/), até o
dia 12 de maio. Esclarecimentos e informações adicionais podem ser obtidos na Coordenação de Pesquisa e Iniciação Científica da PRPGP, localizada
no 2º andar do Prédio Administrativo,
em Bodocongó, de segunda a sextafeira, ou pelo telefone (83) 3315-3362.

INTERCÂMBIO

UEPB realiza seleção interna de estudantes
A Coordenadoria de Relações Internacionais da UEPB está realizando
seleção interna de estudantes de graduação interessados em se candidatar aos
programas de bolsas de universidades
ibero-americanas e luso-brasileiras do
Santander Universidades 2015. Serão
selecionados alunos para intercâmbio
na Universidade de Coimbra, na Uni-

versidade do Porto, na Universidad de
Granada e na Pontifícia Universidad
Católica del Perú. Os interessados devem submeter suas candidaturas até o
dia 10 de maio, pelo endereço eletrônico http://www.santanderuniversidades.
com.br/bolsas/Paginas/default.aspx.
Outras informações: pcsf@uepb.edu.br
ou (83) 3315-3415.
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