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MAPP abre todos os dias durante o mês de junho

O

Museu de Arte Popular da
Paraíba da UEPB está com
novo horário de visitação ao
longo deste mês de junho, funcionando das 9h às 21h, de domingo a domingo. A alteração no horário para
visitação pública visa atender o máximo possível a população de Campina
Grande e os turistas que vêm à cidade

durante os festejos juninos do Maior
São João do Mundo. O novo horário
ficará em vigor até o dia 5 de julho. O
pró-reitor de Cultura da UEPB, professor Chico Pereira, ressaltou que
este é o “período em que a cidade recebe milhares de visitantes e o Museu
não poderia ficar de fora neste momento de acolhê-los”. Segundo ele,

Campina Grande fica muito “motivada pela cultura regional”, durante o
período do São João e, nesse sentido,
“o Museu, com seu espaço dedicado
à música de Jackson do Pandeiro, de
Marinês, e tantos outros, além da literatura de cordel e do artesanato, faz
parte, justamente, da representação
da cultura popular na cidade”.

DISCUSSÕES CONTEMPORÂNEAS

CCJ promove 2ª Seminário Internacional de Análises Criminais
O Centro de Ciências Jurídicas da
Universidade Estadual da Paraíba promove nos dias 11 e 12 de junho o 2º
Seminário Internacional de Análises
Criminais, que nesta edição vai prestar
homenagem ao Catedrático de Direito
Penal e ex-reitor da Universidade de

Granada (Espanha), Lorenzo Morillas
Cueva. Os interessados em participar
do evento podem fazer sua inscrição
no turno da manhã, no CCJ, com a
turma do 8º período, como também
no curso de Direito da Facisa. As atividades do seminário acontecem ao

longo dos turnos da manhã e tarde
dos dois dias. Estarão em debate temas
como “Menor e Direito Penal”, “Garantias Individuais da Constituição”,
“Novas Tendências do Código Penal”
e “Tratados Internacionais e Direitos
Humanos”.
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Mestrado escolhe
novos coordenadores
do programa
O Programa de Pós-Graduação em
Serviço Social da UEPB está com inscrições abertas até 12 de junho para a
eleição dos novos coordenadores do
Mestrado. As inscrições podem ser feitas das 8h às 11h30, na Secretaria do
Departamento de Serviço Social, localizada no 3º andar do Centro de Integração Acadêmica, em Bodocongó. A
votação acontece no dia 1º de julho.
Podem votar os discentes do referido
Mestrado, com base na lista de alunos
regularmente matriculados no período
letivo em que se realizará o processo
eleitoral; os docentes do Programa e
os servidores técnicos administrativos
efetivos lotados no Programa. Outras
informações: (83) 3344-5303.

INTERDISCIPLINAR

CH promove congresso
sobre novas expressões
da mulher no Direito
De 9 a 12 de junho, o Câmpus III da
UEPB, situado em Guarabira, promove
o 5º Congresso Jurídico do Centro de
Humanidades. Com o tema “Direito
e gênero: características, tendências e
novas expressões da mulher no Direito
Penal contemporâneo”, o evento propõe um debate interdisciplinar acerca
da Lei nº 13.104/2015, que altera o art.
121 do Código Penal ao introduzir o
feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio, além
de qualificá-lo como hediondo. Outras
informações: www.conjur.tk.

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)

GUARABIRA

Câmpus III realiza workshop
interativo sobre desafios da docência
Com o objetivo de valorizar e festejar o Dia do Geógrafo, o Câmpus III
da UEPB, em Guarabira, através do
Departamento de Geografia, promove
quarta-feira (10), o 2º Workshop Geográfico Interativo, cujo debate central
versa sobre o tema “O professor de Geografia: o processo formativo e os desafios da docência em uma sociedade

complexa e em constante transformação”. O evento foi planejado para disseminar o pensamento geográfico, promover o conhecimento e socializar as
práticas científicas, bem como estimular a carreira docente. Os interessados
em participar devem realizar inscrição
no dia 9 de junho, na Secretaria do Departamento de Geografia.

PROGRAMAS E PROJETOS

PRPGP debate o desenvolvimento do Nordeste
A Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da UEPB realiza dia
11 de junho, um debate voltado para
o aprimoramento das políticas de desenvolvimento regional. Paulo Ferraz
Guimarães, diretor do Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES), irá
ministrar uma palestra com foco na
avaliação e proposição de programas e
projetos voltados ao progresso da região Nordeste. O encontro acontece a

partir das 14h, no Auditório da Biblioteca Central, no Câmpus de Bodocongó. A palestra faz parte da programação da reunião de projetos financiados
pelo Edital Capes/Ministério da Integração Nacional, que reúnem pesquisadores da UEPB, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e FURB
(PR). Os interessados em participar
da palestra devem confirmar presença
através do e-mail mdr@uepb.edu.br.

EDITAL DE SELEÇÃO

Mestrado em Química oferta 10 vagas
O Mestrado em Química da UEPB
inscreve até segunda (8) para seleção de
de nova turma, com oferta de 10 vagas.
As inscrições estão sendo feitas pelo
site https://edna.uepb.edu.br/scapg/index.php/inscricoes, ou via postal, mediante envio da documentação exigida
para o Centro de Ciências e Tecnologia,
Rua das Baraúnas, 351, Sala 306, Bloco

C, Bodocongó, Campina Grande – PB,
CEP: 58.429-500. A seleção se dará em
quatro etapas: prova escrita, prova de
língua estrangeira, prova de títulos e
entrevista. O resultado final será divulgado dia 20 de julho. O edital completo
está disponível no site www.uepb.edu.
br. Outras informações pelo telefone:
(83) 3315-3516.
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