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CONCURSO

Abertas vagas
para extensionistas
do CEATOX-CG
Os alunos dos cursos Enfermagem, Farmácia e Biologia da UEPB e
de Medicina da UFCG que estejam
matriculados a partir do 6º semestre podem se inscrever e concorrer
para a seleção e preenchimento de
20 vagas de extensionistas no Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Campina Grande. As
inscrições acontecem até o dia 20
de julho. A seleção será através da
participação em curso preparatório
e prova escrita. A primeira etapa da
seleção está marcada para os dias
11 e 12 de julho, das 13h às 18h, na
Sala de Treinamento do Hospital de
Emergência e Trauma de Campina
Grande Dom Luiz Gonzaga Fernandes. Já a prova escrita está marcada para o dia 5 de agosto, das 9h
às 12h, no Auditório de Psicologia
da UEPB, em Bodocongó. Os aprovados nessas etapas participarão do
treinamento em serviço que será
realizado de 10 de agosto a 6 de setembro. Para inscrição os interessados devem apresentar uma foto
recente e ficha de inscrição preenchida, comprovante de matrícula
ou declaração da Universidade,
currículo descritivo detalhando
os trabalhos científicos, projetos,
apresentações em congressos e monitorias. As inscrições estão sendo
feitas na Coordenação de Pesquisa
e Extensão do Centro de Ciências
Biológicas e da Saúde da UFCG,
Câmpus de Bodocongó, das 8h às
11h e das 13h às 15h30. Outras informações: (83) 3321-1855 / 33105853 / 3315-3353.
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UEPB oferta 36 vagas para
professores mestres e doutores

A

Universidade Estadual da Paraíba lançou os editais dos
Concursos Públicos para docentes efetivos, com 36 vagas disponíveis para mestres e doutores nos câmpus de Campina Grande, Guarabira,
Catolé do Rocha, João Pessoa, Patos e
Araruna, em diversas áreas do conhecimento. As inscrições acontecem até
o dia 1º de julho. Os devem enviar a
documentação exigida por via postal
(Sedex), com aviso de recebimento
(AR), para a Comissão de Acompanhamento, Supervisão e Logística do
Concurso Público para Docente da
UEPB, localizada na Rua das Baraúnas, 351, 2º andar, Sala da PROPLAN,
Bodocongó, Campina Grande – PB,
CEP: 58.429-500. A documentação
necessária para fins de inscrição é a
seguinte: requerimento de inscrição
devidamente preenchido; cópias au-

tenticadas de RG, CPF, do Diploma de
Graduação e da Pós-Graduação exigida no edital; Currículo Lattes encadernado, acompanhado da documentação comprobatória e comprovante
do pagamento da taxa de inscrição.
No caso dos concorrentes às vagas de
professor doutor, também é exigido
apresentar três cópias de projeto de
pesquisa na área do concurso. As seleções se darão em três etapas, sendo
Prova de Expressão Escrita, no dia 18
de julho; Prova de Expressão Oral, no
dia 24 de julho; e Exame de Títulos, no
dia 28 de julho. A divulgação do resultado final do concurso será feita no
dia 29 de julho. O regime de trabalho é
de T-40 e as remunerações iniciais são
de R$ 5.446,31 para professores mestres e de R$ 7.148,28 para professores
doutores. Outras informações: (83)
3315-3375.
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EXPOSIÇÃO

“Campina Grande: Passado, Presente e Futuro”
segue no MAC até agosto

Mestrado em Ecologia e
Conservação oferta três
vagas para nova turma
O Mestrado em Ecologia e Conservação da UEPB está com inscrições
abertas para o preenchimento de três
vagas na turma 2015/2. As inscrições
estão sendo realizadas até o dia 23 de
junho, no link http://edna.uepb.edu.
br/scapg/index.php/inscricoes, e posteriormente ratificadas com o envio
da documentação exigida para a Secretaria do Mestrado em Ecologia e
Conservação, Rua das Baraúnas, 351,
Complexo Três Marias, Bloco de Biologia, Térreo, Bodocongó, CEP 58.429500. A seleção se dará em três etapas:
prova de conhecimentos específicos
em Ecologia e Conservação, prova de
aptidão para leitura/interpretação de
Inglês e análise do currículo. O resultado final da seleção será divulgado no
dia 3 de julho. O edital completo está
disponível no site www.uepb.edu.br.
Outras informações podem ser obtidas
pelo telefone (83) 3315-3310.

Reitor: Rangel Junior
Vice-reitor: Etham Barbosa
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Coordenador de Comunicação:
Hipólito Lucena
Coordenador Adjunto: Josibel Lins (DRT-PB 727)

A Rainha da Borborema celebrou
150 anos em 2014 e para comemorar a
data foi pensada a exposição “Campina
Grande: Passado, Presente e Futuro”,
que segue em cartaz no Museu Assis
Chateaubriand da UEPB até o dia 14
de agosto. Elaborada pela Comissão
do Sesquicentenário de Campina, a
exposição conta com um painel coletivo composto por 30 obras de diversos artistas da cidade, considerando o
momento atual, a história e os dias vindouros de Campina. A exposição enaltece a cidade que é considerada um dos
principais polos industriais do Nordeste e que figura entre os maiores centros tecnológicos da América Latina.
A ideia da exposição é favorecer não
apenas o desenvolvimento cultural do
público no que se refere ao acesso ao

talento de vários artistas em uma mesma exposição, contemplando múltiplas
técnicas e influências, mas igualmente
fornecer um acervo histórico-cultural
acerca das nuanças da região na qual
estão inseridos. Cada obra mede 50
x 70 centímetros, sendo que o painel
pode ser desmembrado em 10 partes
de três telas. A ideia era originar uma
obra singular, a partir da criatividade
de artistas de diversas idades, formações e expectativas. Assim, participam
da exposição trabalhos de Aida Maria
Martins de Assis, Alex Melo, Cândido
Freire, Elisama Lícia Batista, Helena
Mota, Jorge Elô, Carmen Sheilla, Jonathan Queiroz, Saullo Ais e Victor Hugo
Araújo Leite. Cada artista expõe, assim, sua visão sobre Campina Grande,
com percepções distintas.

ENUATI

Encontro das Universidades Abertas à Terceira
Idade será realizado no mês de julho
Entre os dias 22 e 24 de julho, as
Universidades Abertas à Maturidade
no Brasil vão participar, em Campina
Grande, do 1°Encontro Nacional de
Universidades Abertas à Terceira Idade (I ENUATI) – 1° Fórum de Grupos
de Idosos, que será realizado no Centro de Convenções Raymundo Asfora,
com a temática “Saber viver é preciso,
envelhecer é precioso”. O evento é uma
realização do Centro Multidisciplinar
de Estudos e Pesquisas com apoio da
Universidade Aberta à Terceira Idade
da Universidade Estadual da Paraíba

(UAMA/UEPB), com o objetivo de
formar um intercâmbio entre estudantes, profissionais e participantes de
grupos e interessados na temática central do evento e estimular os idosos a
participarem em eventos no intuito de
promover a troca de experiências vivenciadas. Dentro da programação haverá palestras, oficinas, peças teatrais,
show com bandas e orquestras musicais, jantar dançante, roda de conversa,
entre outros. Mais informações sobre
o evento podem ser obtidas através do
site www.enuati.com.br.
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Departamento de
Estatística promove
conferência internacional
A Universidade Estadual da Paraíba
realiza de 4 a 7 de agosto a 2ª Conferência Internacional da Amazônia e Nordeste em Estatística e Análise de Ricos.
Ao longo dos quatro dias de evento
serão desenvolvidas, no Departamento
de Estatística da Instituição, atividades
relacionadas ao tema “Delineamento
Experimental e Análise e avaliação de
risco com aplicações interdisciplinares”. Paralelo ao evento também será
realizada a CRA-ISI Statistics Congresses (WSC), direcionada a pesquisadores que trabalham com os aspectos
Estatísticos e Análise de Risco e desenvolvem pesquisa nas áreas de Biologia,
Farmácia, Enfermagem, Matemática,
Ciências Agrárias, Recursos Naturais
e áreas afins. Outras informações sobre
o evento podem ser obtidas pelo site
www.ansra2.uepb.edu.br.

EM AGOSTO

Encontro de Iniciação
à Docência debate
autonomia e formação
Para discutir questões como políticas de valorização e formação docente,
será realizado nos dias 21 e 22 de agosto de 2015, no Centro de Integração
Acadêmica da UEPB, em Campina
Grande, o 5º Encontro de Iniciação à
Docência da Universidade Estadual.
Com a temática “Autonomia, Formação e Valorização Docente”, o encontro
busca promover ações de caráter inovador e interdisciplinar para a formação de professores, licenciandos e alunos, com vistas a discussões em torno
do desenvolvimento de condições para
o desempenho funcional, a valorização
e progressão na carreira. As inscrições
podem ser feitas até o dia 1º de agosto,
através do endereço eletrônico www.
enid.com.br.

NITT oferece minicurso de Inovação
Tecnológica e Empreendedorismo
O Núcleo de Inovação e Transferência Tecnológica da UEPB está oferecendo aos estudantes de graduação e
pós-graduação, professores, servidores
da Instituição ou empresas públicas e
privadas, inventores, micro e pequenos
empresários da região, um minicurso
para Formação Inicial em Inovação
Tecnológica e Empreendedorismo. A
proposta é difundir conceitos sobre a
proteção intelectual e sua importância no processo de inovação. Serão
abordados temas como direito autoral,

patentes, marcas, proteção de desenho industrial, proteção de softwares,
cultivares e empreendedorismo. Serão
realizados dois encontros durante a
realização do minicurso, no dia 4 de
julho, das 8h às 16h, no Centro de Ciências Jurídicas, Câmpus I da UEPB,
em Campina Grande, e no dia 17 do
mesmo mês, das 8h às 16h, no Centro
de Ciências Humanas e Agrárias, em
Catolé do Rocha. Outras informações
através do e-mail nitt@uepb.edu.br ou
pelo telefone (83) 3315-3383.

GUARABIRA

Câmpus III promove Semana de História
com debates sobre práticas docentes
De 9 a 11 de setembro, o Câmpus
III da UEPB, situado em Guarabira,
promove a 1ª Semana de História:
Práticas Docentes e Diálogos Interculturais. O evento, organizado pelo
Centro Acadêmico, em parceria com
o Departamento de História, tem
como objetivo ampliar os diálogos

entre alunos e professores dos cursos de História de diferentes Instituições de Ensino Superior e escolas da
Educação Básica. Mais informações
sobre o evento podem ser obtidas
através do endereço eletrônico http://
semanadehistoriach.wix.com/historiauepb#!alimentao/c1br8.
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