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UEPB firma parceria para criação
do Centro de Monitoramento Tecnológico

O

primeiro passo para a ampliação do registro de patentes de tecnologias desenvolvidas na Paraíba foi dado na última
quinta-feira (2), na sede da Fiep, em
Campina Grande. A UEPB, ao lado
de diversos parceiros da área de Educação, Indústria e Tecnologia, assinaram um termo de cooperação para a
criação do Centro de Monitoramento
Tecnológico da Paraíba. A partir de
sua criação, o Centro será capaz de
emitir relatórios relativos às tecnologias em diversas áreas para que sejam
desenvolvidas ações para promoção,
capacitação, disseminação e sensibilização da propriedade intelectual
na Paraíba. Para contribuir com esse
processo será criado um Núcleo de

Inovação Tecnológica entre as instituições, que possibilitará o desenvolvimento de atividades voltadas para
o registro de criações desenvolvidas
no Estado. O professor Rangel Junior,
reitor da UEPB, ressaltou a importância da criação do CEMTEC e destacou
o trabalho que já vem sendo feito no
Núcleo de Inovação e Transferência
Tecnológica (NITT) da Universidade.
Segundo ele, algumas patentes já foram conquistadas a partir do trabalho
feito na Instituição e, com a criação
desse Centro, a tendência é ampliar o
quadro. “Esta é uma área que precisamos investir mais para assegurar o registro do que é desenvolvido. Por isso,
vamos fortalecer o NITT da UEPB,
criando uma agência de inovação

dentro da Universidade. Hoje isso é
uma as principais fontes de riqueza e o
desenvolvimento científico e tecnológico contribui muito para isso”, disse.
Estão ao lado da UEPB nesse projeto
de assistência ao desenvolvimento tecnológico na Paraíba a UFPB, a UFCG,
o IFPB, a FIEP, o SEBRAE/PB e a Fundação Parque Tecnológico. A coordenadora do NITT da UEPB, professora
Simone Silva Santos, afirmou que a
partir das atividades desenvolvidas
por este centro será possível capacitar
pessoas, facilitar o processo de busca
de patente e mercado para os produtos, além de estimular as pesquisas desenvolvidas no Estado, que têm grande potencial para serem aproveitadas
no setor de inovação.
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Ministério Público
do Trabalho seleciona
alunos da UEPB
A Procuradoria Regional do Trabalho da 13ª Região está selecionando
estudantes da UEPB para atuação em
estágio de nível superior, nas áreas de
Administração, Informática, Direito e
Comunicação Social. Os alunos interessados devem efetuar inscrição até
as 17h do dia 10 de julho, no site www.
prt13.mpt.mp.br. A seleção terá etapas
de provas escritas de caráter eliminatório e classificatório. As provas serão
realizadas no dia 26 de julho. Para fins
de inscrição é necessário que os candidatos a estagiário tenham concluído
pelo menos 40% da carga horária do
curso, Outras informações através do
telefone (83) 3612-3192.

CURSINHO

Pró-Enem informa
sobre retorno das
aulas preparatórias
O cursinho Pró-Enem da UEPB retorna suas atividades no dia 7 de julho,
para as turmas do turno da tarde (Faculdade de Direito) e no dia 11 de julho
para turmas dos sábados pela manhã
(Colégio Estadual da Prata). A coordenação do Pró-Enem realiza, no dia 11
de julho, das 8h às 11h, as matrículas
para aulas aos sábados. Já as matrículas para aulas no turno da tarde serão
realizadas no dia 7 de julho, das 14h
às 17h. Para matrícula, o aluno deve
comprovar que concluiu e ou que está
concluindo o ensino médio em rede
pública estadual.

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)

UEPB divulga lista de espera do
Sistema de Seleção Unificada 2015.2
A Pró-Reitoria de Graduação da
UEPB divulgou a lista de espera do
Sistema de Seleção Unificada 2015.2
fornecida pelo Mec. Os candidatos
constantes nesta lista devem efetivar a
declaração de interesse na vaga, entre
os dias 6 e 10 de julho, no link http://
proreitorias.uepb.edu.br/prograd/
SiSU/. O cadastramento é obrigatório
para todos os candidatos que querem
continuar concorrendo às vagas remanescentes. A partir desta declaração de
interesse pela vaga, no dia 15 de julho
será divulgada a lista de espera própria

da UEPB com a primeira chamada
desta lista. A matrícula dos selecionados será realizada nos dias 16, 17 e 20
de julho, na PROGRAD, no Câmpus
de Bodocongó, em Campina Grande.
Para matrícula os estudantes devem
apresentar Certificado de conclusão
do Ensino Médio e Histórico Escolar,
com as cópias de RG, CPF, Registro de
Nascimento ou Certidão de Casamento, prova de quitação com o Serviço
Militar, (para candidatos do sexo masculino), prova de quitação com o TRE
(para maiores de 18 anos) e foto 3×4.

PARCERIA

UEPB renova convênio com Tribunal
A Universidade Estadual da Paraíba e a 13ª Região do Tribunal Regional
do Trabalho renovaram convênio para
abertura de campo de estágios para estudantes da UEPB no Tribunal. O termo de renovação foi assinado na quarta-feira (1º), no Gabinete da Reitoria,
no Câmpus de Bodocongó, em Campina Grande, quando o reitor Rangel
Junior recebeu uma comissão do TRT,
composta pelo juiz auxiliar Antônio
Eudes Vieira Junior; a fisioterapeuta,
Manuela Teixeira e a engenheira de
segurança do trabalho, Thatiane Carrilho. Segundo ressaltou o reitor, a renovação faz parte da politica de ampliação das relações diretas entre UEPB e
outras instituições, sem intervenientes,
organizando e fazendo os convênios
com as próprias instituições para que
seja possível garantir estágios com boas
condições e dentro das necessidades do

alunado. Para o reitor Rangel Junior, o
convênio é importante para as instituições, para a UEPB, mas principalmente
para o estudante, inclusive na garantia do estágio remunerado, mesmo no
caso dos estágios não obrigatórios.
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