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Pesquisa da UEPB usa farinha de
maracujá para tratar diabetes mellitus

U

ma pesquisa desenvolvida no
Departamento de Farmácia
da UEPB pode trazer uma esperança para os pacientes que convivem com a Diabetes Mellitus, uma das
principais epidemias do século que,
segundo a Organização Mundial de
Saúde, é a quarta causa de morte no
mundo. Estudos da professora Maria
do Socorro Ramos de Queiroz apontam que o consumo diário de farinha
de maracujá reduz a quantidade de
açúcar no sangue, contribuindo para
tratar à diabetes tipo II. Os pacientes
dessa enfermidade deixam de produ-

zir insulina e acabam não absorvendo
o açúcar do sangue, que se acumula
e prejudica o funcionamento do organismo. A doença pode levar a dificuldades de cicatrização, problemas
na visão e outros danos que comprometem seriamente a sua qualidade de
vida. No estudo realizado pela professora Maria do Socorro, e coordenado pela professora Silvana Santos, do
Departamento de Biologia da UEPB,
verificou-se que a farinha da casca de
maracujá é rica em vários tipos de fibras e tem propriedades medicinais,
como a habilidade de diminuir os

níveis de colesterol e glicemia e propiciar o bom funcionamento do sistema gastrointestinal. Participaram da
pesquisa 43 pacientes diabéticos que
usaram a farinha da casca de maracujá diariamente, o que acarretou na
redução em seus níveis de glicemia.
Além dos bons resultados do estudo,
que foi publicado no periódico científico “Nutrition Journal”, foram patenteados pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) em favor
da Universidade Estadual da Paraíba
(UEPB) dois produtos utilizados no
processo.
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Formatura da UAMA será no dia 24 de julho
Trabalhos do curso de
Comunicação Social são
Os 100 concluintes que integram as UAMA, no Câmpus de Bodocongó. A
duas turmas do “Curso de Educação cerimônia de Colação de Grau será repremiados no Intercom para um Envelhecimento Humano” da alizada no dia 24 de julho, às 16h, no
O curso de Comunicação Social
– Habilitação em Jornalismo da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB)
foi premiado em duas modalidades na
Exposição de Pesquisa Experimental
em Comunicação (Expocom) durante
o 17º Intercom Nordeste, Congresso
da Sociedade Brasileira de Estudos
Interdisciplinares da Comunicação,
realizado entre os dias 2 e 4 de julho,
na Universidade Potiguar (UnP), em
Natal (RN).
Os trabalhos premiados foram o
Programa Laboratorial de Áudio, com
o audiodocumentário “O rádio que
fez história: contribuições para o desenvolvimento sociocultural de Campina Grande”, trabalho desenvolvido
pela turma de Estágio Supervisionado
em Rádio do período 2014.2, sob a
orientação pedagógica dos professores Maria Goretti Sampaio e Rodrigo
Apolinário; e a revista-laboratório
impressa, com a produção Xique Xique, desenvolvida pelos alunos do
projeto de extensão da revista e do
componente curricular Comunicação
e Moda, orientados pela professora
Agda Aquino.
Após terem recebido esta premiação da etapa regional, os produtos
midiáticos desenvolvido no Departamento de Comunicação Social da
UEPB seguem para concorrer na Expocom Nacional, no 38º Congresso
Brasileiro de Ciências da Comunicação que será realizado entre os dias 4 e
7 de setembro, na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

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

Universidade Aberta à Maturidade da
UEPB, já têm data para se formar. De
acordo com a programação elaborada
pela coordenação do programa, o dia
20 de julho está reservado para a aula
da saudade, enquanto que dia 21 acontece o ato ecumênico. As duas atividades serão realizadas às 9h no prédio da

Auditório da Federação da Indústria
do Estado da Paraíba (FIEP). O paraninfo da turma será o reitor da UEPB
e incentivador da UAMA, professor
Rangel Junior. Os bailes de formatura
para as duas turmas concluintes acontecem nos dias 1º e 8 de agosto, no Clube Campestre.

CAPOEIRA E CULTURA POPULAR

UEPB apoia “Festival Mukambê”
De 30 de julho a 2 de agosto será
realizado em Campina Grande o “Festival Mukambê – Capoeira e Cultura
Popular”. O evento conta com apoio
da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), através da Pró-Reitoria
de Cultura (Procult), e será sediado
nos auditórios II e III do Centro de
Integração Acadêmica, no Câmpus I
da UEPB, em Bodocongó. Dentre os
objetivos do “Mukambê” está propor-

cionar a troca de saberes entre praticantes, estudiosos e a comunidade em
geral, contribuindo para a formação
social e pedagógica de todos os envolvidos. Na programação do evento
constam oficinas de capoeira, percussão, danças populares, intercâmbios,
palestra e formatura. Outras informações podem ser obtidas por meio dos
contatos telefônicos (83) 98676-2891 e
(83) 99995-4683.

UEPB E DETRAN

Convênio agiliza provas de legislação de trânsito
Celebrado entre a UEPB e o Departamento de Trânsito da Paraíba, o convênio de cooperação técnica para realização da prova de legislação de trânsito,
tem gerado resultados positivos na sua
aplicação. Em pouco mais de dois meses de execução, quase duas mil pessoas
já foram atendidas nos laboratórios cedidos pela UEPB nos câmpus de Patos,
Catolé do Rocha, Monteiro e Guarabi-

ra. No total foram realizadas 1.458 provas de legislação e 538 testes psicotécnicos, totalizando 1.996 atendimentos. O
convênio tem permitido ao Detran expandir a cobertura para a realização da
prova de legislação de trânsito. Nessa
primeira etapa, 12 professores da Instituição com experiência em concursos,
e quatro técnicos administrativos estão
atuando no projeto.
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