www.uepb.edu.br

Informativo Semanal
PROJETOS

Palestra debate
financiamentos para
o desenvolvimento
da Paraíba
Encontrar alternativas que sejam
utilizadas para fomentar o desenvolvimento regional da Paraíba foi o foco
da palestra ministrada por Paulo Ferraz Guimarães, chefe do Departamento Regional do Nordeste do BNDES,
realizada quinta-feira (11), no Auditório da Biblioteca Central da UEPB,
em Bodocongó. O encontro ajudou a
aprofundar a perspectiva de trazer um
olhar regional de uma instituição de
fomento que tem a capacidade de financiamento a longo prazo para projetos estruturantes e que tenham repercussão em todo território paraibano.
Paulo destacou que nos últimos anos o
BNDES cresceu quantitativamente em
número de operações que tem refletido diretamente em relação ao volume de recursos investidos na Paraíba.
O reitor Rangel Junior participou da
palestra e destacou a importância de
aprofundar a possibilidade que a Universidade tem de transformar a vida
das pessoas. Ele ainda destacou os resultados positivos que a UEPB possui
em diversos projetos que são voltados
à prestação de serviços à sociedade,
além de relembrar a necessidade de o
meio acadêmico insistir na construção
do trabalho intelectual voltado para a
melhoria nas condições de vida da sociedade. A palestra “Financiamento do
Desenvolvimento Regional” foi promovida pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (PRPGP) da UEPB
e contou com a participação da comunidade acadêmica e vários prefeitos de
municípios da região da Borborema.
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Ex-reitor da Universidade
de Granada visita a UEPB
Participante e homenageado no 2º
Simpósio Internacional de Análises
Criminais, promovido pela Universidade Estadual da Paraíba, o ex-reitor
da Universidade de Granada e catedrático em Direito Criminal, Lorenzo
Morillas Cueva, visitou nesta sextafeira (12) o reitor Rangel Junior, no
Câmpus de Bodocongó, com o qual
falou sobre a importância da iniciativa
da UEPB em promover o evento, bem
como sobre as características da gestão
universitária no Brasil e na Espanha.
Durante a abertura do seminário,
na quinta-feira (11), Lorenzo Cueva
foi agraciado com a Medalha da Honra Universitária, como reconhecimento pelas ações que realizou como reitor
da instituição espanhola, que estreitaram as relações entre a Universidade
de Granada e a UEPB, contribuindo
para a melhor formação de professores
e alunos da instituição paraibana na
área do Direito e em outros campos do
conhecimento.

Na visita ao reitor Rangel Junior, o
professor Lorenzo Cueva parabenizou
a UEPB por promover debates de temas jurídicos que necessitam de amplas discussões para seu melhor desenvolvimento, a exemplo da maioridade
penal, delação premiada, reforma do
código penal, garantias individuais da
Constituição e tratados internacionais,
que nortearam as abordagens do seminário. “São com debates dessa natureza
que contribuímos para uma sociedade
mais justa”, disse Lorenzo.
Rangel Junior destacou que o professor Lorenzo Morillas Cueva poder
ser considerado “o maior embaixador
da UEPB na Espanha”, diante da relevante contribuição que deu para as
parcerias institucionais que já permitiram importantes conquistas para a comunidade acadêmica da Universidade
Estadual. A visita do professor Lorenzo Cueva foi acompanhada por integrantes da equipe administrativa da
Reitoria e docentes da Universidade.
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UEPB lança edital
de seleção para curso
de Sociologia
A UEPB divulgou o edital do processo seletivo para preenchimento de
40 vagas do curso de Licenciatura Plena
em Sociologia, recém-criado pela Instituição e que vai funcionar em estrutura
já existente no Câmpus I. As inscrições
ocorrem de 6 a 8 de julho, na Pró-Reitoria de Graduação, no Câmpus de Bodocongó, em Campina Grande. Para
concorrer às vagas, os candidatos devem
apresentar Ficha de inscrição devidamente preenchida, cópia autenticada
do RG e comprovante do resultado do
ENEM 2014. O edital completo está disponível no site www.uepb.edu.br. Outras informações: (83) 3315-3350.

MOBILIZAÇÃO

UEPB promove evento
para “Marcha Mulheres
Negras 2015”
Quarta-feira (17), às 8h30, o Programa de Extensão Todxs Juntxs Somos
Fortes promove o evento “Mulheres de
Terreiro de Campina Grande na Marcha
Mulheres Negras 2015”, no Auditório II
da Central de Aulas, em Bodocongó. A
a iniciativa pretende destacar o processo
de mobilização e divulgação dos princípios e objetivos da Marcha, que ocorrerá
em Brasília (DF), no dia 18 de novembro, além de promover a aproximação
das Mulheres de Terreiro de Campina
com os espaços constituídos pelos movimentos organizados de mulheres.

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)

FORMATURA

Cerimonial divulga calendário
das solenidades de Colação de Grau 2015.1
A Coordenação de Cerimonial da
UEPB divulgou o calendário das solenidades de Colação de Grau das turmas concluintes 2015.1 da Instituição.
Serão colocados no mercado de trabalho mais de mil novos profissionais
das áreas de Ciências Humanas, Ciências Sociais, Exatas, Saúde e Tecnologia. Os formandos do Câmpus de Araruna colam grau no dia 15 de julho, às
17h, no Salão Paroquial do município.
No dia 16 de julho, às 18h, no Auditório do Sítio Cajueiro, colam grau
os concluintes do Câmpus de Catolé
do Rocha. No dia 17 de julho, às 18h,
participam da solenidade, no Centro
de Vivência do Centro de Ciências
Exatas e Sociais Aplicadas, os forman-

dos do Câmpus de Patos. As turmas
concluintes dos câmpus de Campina
Grande e Lagoa Seca colam grau no
dia 18 de julho, às 17h30, na Casa de
Show Spazzio, em Campina Grande.
Os concluintes do Câmpus de Monteiro se formam no dia 20 de julho,
às 18h. No dia 21 de julho, também
às 18h, se formam os concluintes do
Câmpus de Guarabira, em cerimônia
no Salão de Festas Maison D’Mel. O
calendário das solenidades será encerrado com a Colação de Grau das
turmas do Câmpus de João Pessoa, no
dia 22 de julho, às 18h, no Auditório
da Reitoria da Universidade Federal
da Paraíba (UFPB). Outras informações: (83) 3315-3411.

DESTAQUE

Artigo de pesquisadores do Nutes
é apresentado na Itália
Um artigo produzido por quatro
pesquisadores do Núcleo de Tecnologias Estratégicas em Saúde da Universidade Estadual da Paraíba e do Instituto Franhoufer IESE, da Alemanha,
foi apresentado no 8º International
Symposium on Software and Systems
Traceability 2015, realizado em Florença, na Itália. Com o título “The
Parameterized Safety Requirements
Templates”, o trabalho foi produzido
pelos pesquisadores Paulo Barbosa e
Luana Sousa, do Nutes, além de Mario
Trapp e Palbo Antonino, do Franhoufer. O artigo abordou a especificação
de requisitos de segurança e reuso dos

resultados que o instituto alemão obtivera na indústria automotiva, aplicando-os na indústria de dispositivos
médicos. Os requisitos de segurança
são de suma importância, principalmente na área médica, para evitar acidentes. O 8º International Symposium
on Software and Systems Traceability
é um dos mais importantes eventos
da área de rastreabilidade e reuniu
pesquisadores e profissionais de todo
o mundo para estudar os desafios da
recuperação, manutenção e utilização
de rastreabilidade para as inúmeras
formas de artefatos de engenharia de
software.
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