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PARCERIA

{

UEPB e TJ definem termos de cooperação técnica

O

reitor da UEPB, professor
Rangel Junior, recebeu segunda-feira (11), no Gabinete da Reitoria, a visita dos juízes
Eduardo Soares e Eduardo Rubens da
Nóbrega Coutinho, respectivamente
assessor da presidência do Tribunal
de Justiça da Paraíba e coordenador
do Centro de Mediação Familiar da
Comarca de Campina Grande. A reu-

nião serviu para as instituições aprofundarem as discussões em torno
de uma nova parceria entre UEPB e
Tribunal de Justiça na área de conciliação e conflitos familiares. A ideia é
envolver, em um primeiro momento,
alunos e professores dos cursos de
Assistência Social, Psicologia e Pedagogia da UEPB, que deverão atuar
em uma Vara do TJ para tratar das

mediações processuais. A princípio,
os atendimentos serão feitos em uma
sala do CCJ e, posteriormente, o Tribunal irá dispor de espaço específico
para esta finalidade. A parceria busca auxiliar a sociedade na resolução
de conflitos de interesses e melhorar
a qualidade do serviço prestado pela
Justiça nos casos de conciliação e mediação na área de família.

CINQUENTENÁRIO

Comissão do Jubileu de Ouro da UEPB
convida comunidade para participar das festividades
A Comissão do Jubileu de Ouro
da UEPB, a ser celebrado no próximo
ano, convida a comunidade acadêmica de todos os câmpus da Instituição
e a sociedade paraibana em geral para
participarem das festividades dos 50

anos da Universidade. Os interessados
em colaborar com as ações do Jubileu
podem enviar fotografias e documentos escritos sobre a história da Universidade Estadual da Paraíba (desde a
sua fundação como URNe até os dias

atuais) para o email memorialuepb@
gmail.com. No caso das fotografias,
elas devem ser enviadas com nome, local e data. Em relação aos documentos
escritos, é necessário informar apenas
o assunto e o ano.
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CEDUC promove
18ª edição da Semana
de Geografia
O Centro de Educação, através do
Curso de Geografia da UEPB, realiza
de 25 a 30 de maio a 18ª Semana de
Geografia. O evento promove o debate
de temas atuais da área junto com um
fórum de discussão que reúne estudantes e professores da UEPB e de outras
IES do país. As inscrições podem ser
feitas no site https://sites.google.com/
site/xviiisemanageouepb/. A abertura
acontece às 18h30, no Centro de Integração Acadêmica, em Bodocongó,
com a palestra “Ser professor de Geografia no Brasil”, com o professor Manoel Fernandes de Sousa Neto (USP).
Mais informações no site https://sites.
google.com/site/xviiisemanageouepb/
ou através do telefone (83) 3344-5315.

CCJ

Seminário debate tutela
jurídica nos âmbitos
nacional e internacional
Nos dias 27 e 28 de maio, será realizado no Centro de Ciências Jurídicas da UEPB, o Seminário de Direito
Penal: Discutindo a Tutela Jurídica no
Âmbito Nacional e Internacional. O
objetivo é fomentar temas relevantes
dos últimos anos, aliando a pesquisas
realizadas através dos professores na
Instituição. As inscrições podem ser
realizadas na Sede do Centro Acadêmico Sobral Pinto CCJ-UEPB. Outras
informações podem ser obtidas através
do link https://www.facebook.com/
caspccjuepb?fref=ts.

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)

AJUSTES

UEPB publica portarias sobre devolução
e remuneração de servidores à disposição
A Reitoria da UEPB, publicou
no dia 8 de maio a Portaria UEPB/
GR/250/2015 determinando a devolução de todos os servidores de outros
órgãos/entes que se encontrem à disposição da Universidade, a partir de
1º de junho do corrente ano. Em outra
Portaria, a UEPB/GR/251/2015, a Administração Central determina que a

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas comunique individualmente a todos os
servidores à disposição de outros órgãos/entes que, a partir de 1º e junho
deste ano, o ônus da remuneração será
exclusiva do órgão/ente cessionário. As
portarias estão disponíveis para consulta no link http://www.uepb.edu.br/
atos-administrativos/.

EXPEDIENTE ININTERRUPTO

UEPB analisa implantação de expediente corrido
A Administração Central da UEPB
publicou portaria instituindo o Grupo
de Estudos responsável pela elaboração de proposta referente à implantação de expediente ininterrupto de
trabalho. O grupo é formado pelos
professores Sandy Gonzaga, pró-reitor de Gestão de Pessoas (presidente);
Ebenezer Pernambucano, procurador
geral; e Maria do Socorro Barbosa,
pró-reitora de Gestão Administrativa;

além dos servidores técnicos administrativos Giovana Carneiro, pró-reitora de Gestão Financeira; Pollyanna
Xavier, pró-reitora adjunta de Planejamento; e Adriano Soares da Silva,
assessor administrativo. O objetivo é
apresentar análises sobre as possibilidades da mudança, impacto financeiro, métodos para implantação da
medida, cronograma, entre outros aspectos que envolvem o tema.

PARQUE TECNOLÓGICO

Docente toma posse em Diretoria Executiva
No dia 8 de maio, a professora
Weruska Brasileiro Ferreira, da UEPB,
tomou posse como diretora técnica da
Fundação Parque Tecnológico da Paraíba. A docente integra a nova Diretoria Executiva do órgão junto com a
professora Francilene Procópio Garcia,
diretora geral, e o professor Vicente de
Paulo Albuquerque Araújo, diretor ad-

junto, ambos da Universidade Federal
de Campina Grande (UFCG). Os novos
diretores foram eleitos por unanimidade e atuarão por um período de quatro
anos. Como diretora técnica, Weruska
Brasileiro disse que durante o mandato
pretende reforçar importância de se investir na promoção do empreendedorismo inovador.
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