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REDES SOCIAIS

UEPB é a quarta universidade estadual
mais curtida do país no Facebook
A Universidade Estadual da Paraíba é a quarta instituição estadual de ensino superior mais curtida
do país no Facebook. Os dados
são da agência E-Dialog, empresa especializada em comunicação
digital através das redes sociais. O
levantamento feito mostra que das
39 universidades estaduais brasileiras existentes no país, a UEPB

é a quarta com maior número de
curtidas, com 27.211 seguidores,
ficando atrás apenas da UPE, USP
e UECE. Um dos diferenciais da
página da UEPB é que a utilização
das redes sociais pela Instituição
está pautada no compartilhamento de conteúdos próprios, diferentemente do que é visto na maioria
das páginas de outras IES.

MEIO AMBIENTE

UEPB debate política de resíduos sólidos
com gestores de municípios paraibanos
Representantes de vários municípios do Compartimento da Borborema participaram quinta-feira (24) da
segunda reunião do Laboratório de
Estudos em Ciência, Tecnologia e Sociedade da UEPB para debater a implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos na Paraíba. A proposta
foi definir uma linha mestra de atuação
por parte da coordenação do CTS com

os municípios parceiros, bem como
estabelecer datas para a realização de
cursos de capacitação sobre o assunto.
Pela lei, as prefeituras têm até o final de
2014 para apresentarem e implementar
os seus planos que, entre outros aspectos, impedem os municípios de manter
os lixões e os obriga a investir em aterros sanitários através de consórcios ou
projetos integrados.

FINANCEIRO

UEPB apresenta
prestação de
contas da execução
orçamentária 2014
As pró-reitorias de Finanças,
de Gestão Administrativa e de Planejamento da UEPB realizaram
quarta-feira (23), a prestação de
contas da execução orçamentária
2014, bem como da folha de pessoal do mês de março. Os representantes de cada pró-reitoria demonstraram a situação financeira
na qual a UEPB se encontra, mostrando que a Instituição está perdendo a sua capacidade de manutenção regular e de investimentos.
“Não há recurso financeiro nem
orçamentário para nos mantermos
até 31 de dezembro deste ano”, disse a pró-reitora de Finanças, Giovana Carneiro.

INTERNACIONAL

CoRI seleciona
alunos para
Programa de Bolsas
Luso-Brasileiras
A Coordenadoria de Relações
Internacionais da UEPB está selecionando graduandos da Instituição para o Programa de Bolsas Luso-Brasileiras. Estão sendo
oferecidas vagas para intercâmbio
em universidades de Portugal. As
inscrições vão até 18 de maio, através do endereço eletrônico http://
www.santander.com.br/portal/
wps/gcm/package/wps/universidades_11032014_87644.zip/index.htm.
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CÂMPUS V

Professor da Finlândia
ministra palestra e
workshop na UEPB
Dentro da proposta de fortalecimento das relações com universidades
do exterior, a UEPB está trazendo mais
um renomado professor para ministrar palestra e workshop na Instituição. Teivo Teivainen, da Universidade
de Helsinki, Finlândia, virá à UEPB
participar de dois eventos no Departamento de Relações Internacionais, no
Câmpus de João Pessoa. Ele vai ministrar a aula inaugural do Curso de Relações Internacionais, bem como um
workshop voltado aos alunos de PósGraduação em Relações Internacionais
e em Desenvolvimento Regional da
UEPB e de outras instituições de ensino superior do Estado, nos dias 29 e 30
de abril, respectivamente.

PROGRAD

Colação de Grau
Especial do Câmpus I
será no dia 30 de abril
A Pró-Reitoria de Graduação da
Universidade Estadual da Paraíba realiza no próximo dia 30 de abril, às
10h, no Auditório II do Centro de Integração Acadêmica, em Bodocongó,
a Colação de Grau Especial destinada
aos concluintes do Câmpus I que, por
alguma razão justificada, não puderam comparecer a solenidade do dia
29 de março. Os interessados em participar desta cerimônia devem preencher requerimento na Recepção da
PROGRAD até o dia 29 de abril.
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EDITAL CT-INFRA

UEPB conquista recursos para
infraestrutura de laboratórios
A Universidade Estadual da Paraíba conquistou recursos na ordem
de R$ 3,6 milhões, com aprovação de
projetos no Edital CT-Infra 01/2013,
Chamada Pública do Ministério da
Ciência e Tecnologia, por meio da
Financiadora de Estudos e Projetos,
para melhorar sua infraestrutura de
laboratórios. O órgão federal selecionou propostas de IES de todo o
país para apoio financeiro a projetos

de implantação de infraestrutura de
pesquisa. Os recursos são destinados
para a aquisição de equipamentos de
pesquisa para o Núcleo de Tecnologias Estratégicas em Saúde (NUTES), equipamentos para o Biotério
- ambos instalados no Câmpus de
Campina Grande - e para equipar e
modernizar laboratório do Centro de
Ciências Biológicas e Sociais Aplicadas do Câmpus de João Pessoa.

CULTURA POPULAR

11º Folkcom promoverá discussões
sobre futebol e festa junina
A Universidade Estadual da Paraíba realiza, entre os dias 4 e 6 de junho, no Centro de Integração Acadêmica, no Câmpus de Bodocongó, em
Campina Grande, o 11º Seminário
Os Festejos Juninos no Contexto da
Folkcomunicação e da Cultura Popular, com o tema central “São João e

Copa do Mundo: paixões nacionais”. O
destaque desta edição será a presença
de representantes dos times de futebol
e de importantes cronistas esportivos
da Paraíba e do Nordeste. As inscrições de trabalhos podem ser realizadas
até o dia 16 de maio. Mais informações
pelo telefone (83) 3344-5316.

LITERATURA

Universidade Estadual vai sediar
Reunião Anual da ABEU
A Universidade Estadual da Paraíba vai sediar, entre os dias 7 e 9 de
maio, a 27ª Reunião Anual da ABEU
(Associação Brasileira de Editoras
Universitárias). O evento terá como
tema central “Livro Universitário e
Apropriação Social do Conhecimento”. Segundo os organizadores, o pro-

cesso de apropriação social do que as
editoras universitárias publicam no
Brasil e também na América latina
demanda uma ampla discussão.
Informações sobre o evento podem ser obtidas pelos telefones (83)
3315-3381 (EDUEPB) e (11) 50788826 (ABEU).
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