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COOPERAÇÃO

{

Convênios entre UEPB
e Tribunal de Justiça são renovados

A

UEPB renovou por mais cinco
anos o Termo de Cooperação
Técnica celebrado com o Tribunal de Justiça da Paraíba, que permite a continuidade de ações acadêmicas e jurídicas desenvolvidas de forma
mútua pelas Instituições. A renovação
do convênio foi assinada na segundafeira (6), pelo reitor da UEPB, professor Rangel Junior, e pela assessora
jurídica do TJ, Magda Tateyama. O
reitor Rangel Junior explicou que o
Termo de Cooperação Técnica assegura, de forma abrangente, a ampliação
de algumas ações desenvolvidas pela
UEPB e o TJ, além de prever outras
iniciativas. A Universidade, segundo o
reitor, já tem diversos convênios com
o TJ, principalmente ligado à gestão de

resíduos sólidos em vários municípios
da Paraíba, além de algumas propostas
de instalação de Varas do Judiciário,
algumas delas com convênios específicos. “O Termo de Cooperação é geral,
permite não só a manutenção dessas
pequenas ações que já existem dentro
de um grande convênio, mas assegura
também a continuidade dessa política
de cooperação que temos com o Tribunal” ressaltou Rangel Junior. Entre
as ações, o convênio permite a realização de cursos de especialização com
a Escola Superior da Magistratura da
Paraíba (ESMA), e estágios de estudantes da UEPB. A proposta é manter
a política de qualificação dos servidores do Tribunal, além de assegurar aos
estudantes, principalmente de Direito,

experiências práticas. O documento
assinado também dá cobertura às parecerias firmadas entre as instituições
para a realização de ações no Câmpus
Avançado do Serrotão. Recentemente,
a Reitoria aprofundou as discussões
em torno de uma nova parceria entre
UEPB e Tribunal de Justiça na área de
conciliação e conflitos familiares que
acontecerá com a participação do Centro de Ciências Jurídica (CCJ). A assessora jurídica do TJ, Magda Tateyama,
ressaltou que a assinatura do Termo
de Cooperação Técnica é abrangente
e estreita ainda mais as relações entre
a UEPB e o TJ. “O termo abrange, entre outras ações, a realização de vários
cursos de acordo com a demanda das
duas instituições”, concluiu.
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UEPB atua para conter
prejuízos por corte de
recursos feito pela Capes

Curso sobre ecologia política da água

A UEPB, a exemplo de todas as
IES públicas com programas de pósgraduação recomendados pela Capes,
foi fortemente atingida pelos cortes de
recursos anunciados pelo Ministério
da Educação, como consequência do
ajuste fiscal. Somente a UEPB deixará
de receber quase R$ 1 milhão, entre
Programa de Apoio à Pós-Graduação e
convênios (Pró-Equipamentos). Os recursos orçados na ordem de R$ 550 mil
para apoio os programas de pós-graduação da UEPB foram reduzidos para R$
204 mil e o edital vencido pela UEPB
em 2014, no valor de R$ 600 mil, destinado à aquisição de equipamentos de
pesquisa não será mais celebrado pela
Capes. Compreendendo a gravidade da
crise, a UEPB, apesar das conhecidas
restrições orçamentárias, assegura que
nenhum programa, profissional ou acadêmico, deixará de funcionar adequadamente. Serão buscadas as condições
materiais para tanto. Com este fim, a
PROFIN recebeu determinação de realizar levantamento para identificar de
onde será possível remanejar recursos
para o suporte das atividades de pesquisa. A PRPGP também recebeu determinação para identificar as primeiras alternativas de soluções, bem como
agendar discussão imediata com os
programas para verificar as demandas
mais urgentes e um plano de sustentabilidade a médio prazo, preparando a
UEPB para enfrentar possíveis maiores
dificuldades no futuro. A UEPB garantirá a participação de todos os coordenadores dos programas na busca coletiva de construção das soluções.
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O Mestrado em Desenvolvimento
Regional da UEPB está com inscrições
abertas para os interessados em participar de curso sobre ecologia política
da água. O responsável por conduzir as
aulas será o professor José Esteban Castro, da Escuela de Geografía, Ciencia
Política y Sociología da Universidad de
Newcastle, Inglaterra. O curso irá ocorrer no período de 10 a 14 de agosto, na
sede do Instituto Nacional do Semiári-

do (Insa). Os estudantes e pesquisadores poderão confirmar sua participação
enviando um e-mail para o endereço
assessoria@insa.gov.br, contendo nome
e instituição até a data de início das aulas. As inscrições são gratuitas. O curso
oferece introdução à Ecologia Política
entendida como estudo interdisciplinar
de conflitos sociais em relação aos processos ecológico-ambientais no marco
do debate sobre o desenvolvimento.

CINEMA

UEPB apoia mais uma produção audiovisual
A UEPB através da Coordenadoria de Comunicação e da Pró-Reitoria
de Cultura, está apoiando mais uma
produção audiovisual. Desta vez, a
Instituição apoia o filme “Roni Estone: o detetive do Agreste”. Filmado em
Lagoa Seca e finalizado em Campina
Grande, o filme apresenta peculiaridades nordestinas e integra um seriado
de TV, explorando o gênero de comédia. A gravação do programa piloto

aconteceu nos meses de maio e junho
e, atualmente, o episódio se encontra
na fase de pós-produção, com previsão de estreia para o dia 25 de julho.
O primeiro episódio tem como título
“O caso da bolsa”. A obra conta com
o trabalho coletivo de um grupo de
artistas das cidades de Lagoa Seca,
Campina Grande e João Pessoa. Cerca
de 30 pessoas entre atores, diretores,
produtores e técnicos atuam no filme.

DIÁRIO DA BORBOREMA

Acervo é parcialmente liberado para consulta
Recentemente recebido pela UEPB,
em Campina Grande, o acervo do jornal Diário da Borborema está parcialmente liberado para consulta na Biblioteca Átila de Almeida, no Câmpus
de Bodocongó. As edições liberadas já
pertenciam ao patrimônio da Instituição e datam, em ordem aleatória, da
década de 50 a 2000. Já a outra parte
da coleção está passando por processo

de higienização e catalogação, e deve
estar disponível para consulta nos próximos meses. Para ter acesso ao acervo,
o interessado deve, antecipadamente,
se informar sobre quais são as edições
liberadas do jornal e agendar uma data
de visita à biblioteca, através do e-mail
atilaalmeida.bc@uepb.edu.br. A biblioteca funciona das 8h às 11h30, no prédio das pró-reitorias, em Bodocongó.
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