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Consuni aprova reformulação no
PAD e calendário administrativo
Em reunião ordinária realizada quinta-feira (28), o Conselho Universitário da UEPB aprovou o Calendário
Administrativo da Instituição para o
ano de 2015. O calendário administrativo se baseia no Calendário Acadêmico aprovado pelo Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão e prevê
recesso junino no mês de junho, entre os dias 22 e 27 de junho, e o recesso de final de ano, de 28 a 31 de
dezembro. No mês de dezembro, o
dia 24 é ponto facultativo. Acatando
pedido dos conselheiros, a relatora do
processo, professora Socorro Barbosa,
incluiu no texto original cópias das leis
e decretos municipais estabelecendo os
dias feriados de emancipação política
e os dias santos nas oito cidades onde
a Universidade tem câmpus. O texto
aprovado também incluiu o Dia do Pro-
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fessor como feriado na UEPB, mas com
o feriado sendo cumprido no dia 16 de
outubro, uma sexta-feira, para evitar o
chamado “imprensado” com o feriado
na quinta-feira. Na mesma reunião, o
Consuni também aprovou a proposta
de reformulação do Processo de Avaliação do Desempenho dos Servidores
Técnicos Administrativos. A principal
mudança diz respeito ao tempo de progressão salarial dos técnicos, que passou
ser a cada dois anos. Outra mudança envolve a quantidade de avaliações as quais
os servidores são submetidos. Antes, eles
eram passavam por três avalições em
um período de quatro anos. Agora, serão duas avaliações, sendo uma em cada
ano. Presidente da reunião, o vice-reitor
Etham Barbosa disse que a proposta
consiste em uma adequação ao PCCR
e corrige uma distorção da categoria.

Mobilidade Urbana

UEPB participa
do Seminário
Cidade Expressa
A Universidade Estadual da Paraíba
tem procurado contribuir com o planejamento urbano e a mobilidade nos
grandes centros. Para isso, atua como
parceira do Seminário “Cidade Expressa: Mobilidade Urbana é Cidadania”,
que será realizado no próximo dia 5 de
junho, das 8h às 13h, no Teatro Facisa, em Campina Grande. O evento visa
propor políticas de enfrentamento da
chamada “crise das cidades”. Como integrante do seminário, a representação
da UEPB no Comitê Técnico de Mobilidade Urbana de Campina Grande e
Região Metropolitana entregou a presidência do referido comitê, em dezembro do ano passado, o relatório com as
propostas de acessibilidade universal;
desenvolvimento sustentável; equidade
no acesso e no uso do espaço; eficiência, eficácia e efetividade; gestão democrática; segurança nos deslocamentos;
redução de custos e justiça social para o
município de Campina Grande. O documento foi elaborado de forma colaborativa a partir dos estudos feitos por
alunos, professores, gestores e técnicos
da UEPB, com o propósito de contribuir para que a cidade possa melhorar sua infraestrutura de mobilidade
e, desta forma, evitar que a circulação
das pessoas nas ruas seja conturbada e
forme um cenário de caos. Vinte e uma
sugestões foram indicadas no relatório
para minimizar o efeito do crescimento desordenado da cidade ao longo das
últimas décadas. A representação da
UEPB é composta por Cidoval Morais,
Ozéas Jordão, Phablo Barbosa, Luciano
Albino, Maria Jackeline e Antônio Albuquerque.

2

Informativo da Universidade Estadual da Paraíba
De 25 a 29 de maio de 2015

INFORMA
FOLKCOMUNICAÇÃO

Seminário será
realizado de
1º a 3 de junho
A UEPB e a Rede de Estudos e
Pesquisas em Folkcomunicação promovem, de 1º a 3 de junho, no Teatro
Rosil Cavalcanti, em Campina Grande,
o 12º Seminário Os Festejos Juninos
no Contexto da Folkcomunicação e da
Cultura Popular. Abordando o tema
“Folkcomunicação e cultura popular
na sociedade midiatizada: do audiovisual às redes sociais”, o seminário será
marcado ainda por quatro eventos
paralelos. Outras informações podem
ser obtidas pelos telefones (83) 33445316/9982-1651/9945-1315 ou pelos
e-mails custodiolcjp@uol.com.br e robertofaustino@gmail.com.

GÊNERO E SEXUALIDADE

Colóquio vai discutir
políticas de corpo e
modos de subjetivação
Diante de discussões sobre ativismo político no embate contra as diferenças, acontece de 3 a 5 de junho, em
Campina Grande, o 11º Colóquio Nacional Representações de Gênero e de
Sexualidades, com o tema “Educação,
políticas de corpo e modos de subjetivação”. O evento visa situar os participantes quanto às transformações pelas
quais sujeitos e esferas sociais têm passado e tornado as pessoas mais conscientes de si e das demais com quem
compartilham espaços, posições, afetos. Mais informações: www.generoesexualidade.com.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)

GRADUAÇÃO

UEPB vai ofertar 2.441 vagas
no segundo semestre através do SiSU
O Conselho Superior de Ensino,
Pesquisa e Extensão da UEPB aprovou por unanimidade, em reunião
ordinária realizada terça-feira (26), a
oferta de 2.441 vagas através do SiSU
para cursos de graduação da Instituição no período 2015/2. As vagas
serão destinadas a cursos dos câmpus de Campina Grande, Lagoa Seca,
Guarabira, João Pessoa, Monteiro,
Patos e Araruna. Para o Câmpus de
Catolé do Rocha não serão ofertadas
vagas para o segundo semestre. Para
preenchimento das vagas, os candidatos devem obedecer aos mesmos
critérios exigidos nas chamadas do
período 2015.1, nos quais as notas
mínimas e o peso variam de acordo

com cada curso, sendo que a nota da
redação não poderá ser inferir a 300
pontos. Os editais para preenchimento de vagas serão publicados no início
do mês de junho pela Pró-Reitoria de
Graduação. Também foi aprovada a
abertura de vagas para a primeira turma do curso de Sociologia. No total
serão oferecidas 40 vagas, que serão
preenchidas com base na nota obtida
pelos candidatos no Enem 2014. O
curso foi criado recentemente, conforme Resolução aprovada pelo Conselho Universitário e funcionará em
uma estrutura já existente no Câmpus I, inclusive com professores já em
atividade no Centro de Educação da
Universidade Estadual.

INSCRIÇÕES ABERTAS

PROGRAD lança edital de mudança
de turno e informa sobre reingresso
A Pró-Reitoria de Graduação da
UEPB divulgou o Edital para Mudança de Turno, referente ao período letivo 2015/2. De acordo com o edital, as
solicitações podem ser feitas até o dia
6 de junho, na coordenação do curso
no qual o aluno esteja matriculado, no
horário de funcionamento do curso.
Somente pode solicitar a mudança o
estudante que estiver regularmente
matriculado em cursos da Universidade Estadual, que funcionem em
mais de um turno, e que tenha integralizado com aproveitamento, pelo

menos o primeiro período do curso.
A PROGRAD informa também que,
em consequência da paralisação dos
servidores técnicos administrativos,
encaminhou ao Consepe proposta de
retificação do Calendário Acadêmico.
A previsão é que o Edital de Reingresso de estudantes para cursos de graduação da UEPB, no qual constarão as
normas e as datas das etapas a serem
realizadas, seja publicado no final do
mês de junho e o Processo Seletivo
aconteça de 6 a 17 de julho. Outras informações: (83) 3315-3350.
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CCTS oferta curso
para técnicos em
Eletrotécnica
O Centro de Ciências, Tecnologia e
Saúde da UEPB, através do Grupo de
Pesquisa “Curimataú Eficiente”, vinculado ao curso de Engenharia Civil do
Câmpus de Araruna, está com inscrições abertas, até 6 de junho, para preenchimento de vagas do curso DIALux
para Iniciantes. Ministrada em parceria FAPESQ, a atividade tem como
público alvo os técnicos em Eletrotécnica e áreas afins que atuam na região
do Curimataú paraibano. No total,
estão sendo oferecidas 45 vagas, com
possibilidade de lista de espera para
segunda turma ainda neste semestre.
Os interessados em participar devem
acessar o edital do curso através do endereço eletrônico http://dialuxredesdigitai.wix.com/cursodialux.

10ª EDIÇÃO

Revista Tarairiú
abre chamada para
publicação de artigos
A revista eletrônica Tarairiú, do
Laboratório de Arqueologia e Paleontologia (LABAP) da Universidade
Estadual da Paraíba (UEPB) recebe
até o dia 15 de julho as inscrições de
artigos de escritores e pesquisadores
para publicação em sua 10ª edição.
Tarairiú chega ao quinto ano de existência com periodicidade semestral e
firmada como um meio de divulgação
de pesquisas sobre Arqueologia, História, Paleontologia e Espeleologia.
Em cinco anos a publicação virtual
mostrou grande expansão no meio da
Arqueologia e Paleontologia nacional.
Informações sobre as normas para publicação de artigos estão disponíveis
no endereço eletrônico http://revistatarairiu.blogspot.com.br/.
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1º Encontro Paraibano dos Estudantes
de Letras vai do erudito ao popular
De 3 a 6 de junho, o Centro Acadêmico de Letras da Universidade Estadual da Paraíba - Gestão Renovação,
promove em Campina Grande o 1º
Encontro Paraibano dos Estudantes de
Letras. Abordando a temática “O Arraial das Letras: Um grande passeio do
Erudito ao Popular”, o evento será realizado no Centro de Integração Acadêmica da UEPB, em Bodocongó, e busca
fortalecer a identidade regional e a tradição cultural, além de promover e in-

centivar o intercâmbio de experiências
entre alunos, profissionais de Letras e
áreas de conhecimentos afins. As inscrições para o 1º Encontro Paraibano
dos Estudantes de Letras podem ser realizadas através do endereço eletrônico http://iepbel2015.wix.com/uepb. O
encontro conta com o apoio da UEPB,
do Centro Acadêmico de Letras Maria Valéria Rezende (UEPB-Câmpus
III-Gestão Interação) e com o Centro
Acadêmico de Letras da UFCG.

FORMAÇÃO DOCENTE

CEDUC promove Seminário
Nacional de Pedagogia
O Centro de Educação da UEPB
realiza, de 3 a 5 de junho, o Seminário
Nacional de Pedagogia, voltado para
estudantes, professores e pesquisadores da área. O evento tem como tema
“Currículo, Formação Docente e Interculturalidade” e vai discutir o andamento das questões pedagógicas e práticas relacionadas às políticas públicas
desenvolvidas no Ensino Fundamental. O seminário também irá propor

uma discussão sobre o currículo no
interior do curso de Pedagogia, além
da necessidade de abordagem em sala
de aula de assuntos como Educação
Ambiental e Afrodescendência. Mais
informações podem ser obtidas no
site www.senped.com.br. A atividade
é uma oportunidade para a comunidade acadêmica avançar em questões
fundamentais para a qualificação da
formação docente.

CONHECIMENTO E ATUALIZAÇÃO

Projeto de extensão realiza ciclo
de palestras sobre tecnologia e saúde
Na próxima segunda-feira, 1º de junho, será realizada mais uma palestra
do projeto de extensão “Conhecimento e Atualização em Tecnologia e Saúde”, da UEPB. Destinado a toda comunidade acadêmica, o evento acontece
no Departamento de Fisioterapia, no
Câmpus de Bodocongó. O engenheiro
Rodolfo Ramos Castelo Branco, que é
mestrando do Programa de Pós-Gra-

duação em Ciência e Tecnologia e Saúde da UEPB e pesquisador do Núcleo
de Tecnologias Estratégicas em Saúde,
vai abordar, a partir das 11h, o tema
“Tecnologias 3D aplicadas à saúde”. O
projeto de extensão é orientado pelos
professores Andrei Guilherme Lopes
e Katia Elizabete Galdino, pesquisadores do NUTES, e tem o objetivo de
divulgar as pesquisas desenvolvidas.

