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UEPB forma mais de
1.800 profissionais
ntre os dias 15 e 22 de julho, a
Universidade Estadual da Paraíba realizou as solenidades de
Colação de Grau das turmas concluintes do período 2015/1. Ao todo, foram
formados mais de 1.800 novos profissionais em várias áreas do conhecimento, como Saúde, Ciências Exatas,
Ciências Humanas e Sociais, Educação, Tecnologia, Ciências Agrárias e
Ambiental, dos câmpus de Campina
Grande, Lagoa Seca, Guarabira, Catolé do Rocha, João Pessoa, Monteiro,
Patos e Araruna. As cerimônias foram
marcadas pela emoção do sonho realizado pela obtenção do diploma de
nível superior. As solenidades foram
presididas pelo reitor Rangel Junior e
contou com a participação de autoridades políticas, docentes, pais e familiares dos concluintes. Dentre as cola-

Edição Nº.

ções de grau, a cerimônia que formou
profissionais dos câmpus de Campina
Grande e Lagoa Seca se destacou como
a maior Colação de Grau de meio do
ano da história da UEPB, que conferiu
o grau acadêmico a mais de 1.600 novos profissionais. E o Câmpus de Araruna formou suas turmas pioneiras.
Nas solenidades, o reitor Rangel Junior
destacou que, para a Universidade,
“fica o sentido fundamental da colheita e da celebração pela conquista da
graduação”. Já o pró-reitor de Graduação da UEPB, professor Eli Brandão,
que participou das cerimônias, ressaltou que as colações eram um momento singular, “pois representam não só o
encerramento de um ciclo como o rito
de passagem para os formandos iniciarem uma nova fase de ampliação de
conhecimentos e crescimento”.

TRANSPARÊNCIA

Pró-reitorias prestam
contas da execução
orçamentária 2015
Dentro da política de transparência
adotada pela Administração Central
da UEPB, as pró-reitorias de Gestão
Financeira, de Gestão de Pessoas e de
Planejamento realizaram quarta-feira
(22) a prestação de contas da execução
orçamentária, financeira e da folha de
pagamento de pessoal referente aos meses de maio e junho de 2015. A apresentação teve transmissão ao vivo, online,
através do site da Instituição. Os representantes de cada pró-reitoria demonstraram, através de números e gráficos, o
desempenho da execução orçamentária
da UEPB de janeiro até o momento e as
variações ocorridas na folha de pessoal.
De um orçamento aprovado no valor
de R$ 288.530.000,00, até o momento
foram empenhados R$ 137.596.308.89,
distribuídos entre despesas correntes e
de capital. Com o pagamento de pessoal,
a UEPB teve uma despesa, nos primeiros seis meses do ano, no valor de R$
121.578.178.58, de um orçamento total previsto, para esta finalidade, de R$
242.913.000.00. Os dados completos de
toda a prestação de contas estão disponíveis no portal da transparência (www.
transparencia.uepb.edu.br), na página
oficial da UEPB.
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Artigo de docente da
UEPB é premiado em
Conferência na Alemanha

UAMA inscreve para novas turmas

Um projeto de beneficiamento de
banana, desenvolvido pelo professor
doutor em Física, Raimundo Pereira
de Farias, vinculado ao Centro de Ciências Humanas e Agrárias (CCHA)
da Universidade Estadual da Paraíba
(UEPB), localizado em Catolé do Rocha, foi agraciado com mais um prêmio internacional.
O artigo científico “Uma investigação teórica da secagem de banana,
usando o modelo de difusão” ficou
entre os vencedores da 11ª Conferência Internacional Sobre Difusão em
Sólidos e Líquidos, realizada recentemente em Monique, na Alemanha.
Durante a conferência, o professor
Raimundo apresentou o painel “Secagem de Banana: Uma investigação
Teórica e Experimental”. O artigo fez
parte da tese de doutorado do professor, recebendo elogios de pesquisadores de vários países presentes no
evento, como Brasil, França, Portugal,
Alemanha, China, Espanha, Rússia,
Itália e Estados Unidos.
O trabalho mostra como se dá o
processo de secagem da fruta. Em seu
projeto, o professor procurou criar
uma forma que torne o tempo da banana mais duradouro, favorecendo,
assim, as exportações. O produto é desidratado e fica no ponto de embarcar
para países distantes de forma seca, o
que aumenta o seu tempo de vida útil.
Com o processo desenvolvido pelo
professor da Universidade Estadual, o
produto típico do Nordeste pode passar até seis meses para ser consumido.
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A coordenação da Universidade
Aberta à Maturidade da UEPB inscreve
para novas turmas nos dias 29 e 30 de
julho. Os interessados devem procurar a Sala da Coordenação da UAMA,
localizada na Rua Domitila Cabral de
Castro, 255, vizinho ao Centro de Integração Acadêmica, em Bodocongó.
Serão inscritas as 100 primeiras pessoas
acima de 60 anos que se apresentarem
para matrícula, portando cópias de RG,

CPF, comprovante de residência e uma
foto 3×4 recente. A UAMA é um projeto pioneiro que foi implantado em 2009
no Câmpus I da UEPB. Em seis anos de
funcionamento, já beneficiou mais de
300 idosos. A expansão do curso teve
início em 2014, com a instalação da
UAMA no Câmpus de Lagoa Seca. Em
2015, o projeto chegou ao Câmpus de
Guarabira. Outras informações: (83)
3334-1898 / 3334-3398.

SEMANA DE LETRAS

Prorrogado prazo de inscrição de artigos
Foi prorrogado até o dia 31 de julho o prazo de inscrição de artigos aos
Grupos Temáticos vinculados à 1ª Semana de História: Práticas Docentes e
Diálogos Interculturais, que acontece
de 8 a 11 de setembro, no Câmpus III
da UEPB, em Guarabira. De acordo
com o edital, é necessário enviar o resumo do trabalho para o respectivo
coordenador do GT selecionado, que
será responsável pela avaliação e apro-

vação do texto submetido. Já o artigo
completo poderá ser encaminhado até
o dia 31 de agosto para o endereço eletrônico semanadehistoriach@gmail.
com. Todas as informações sobre a realização da inscrição e as normas para
o envio dos artigos constam no site
http://semanadehistoriach.wix.com/
historiauepb. A iniciativa é organizada
pelo Centro Acadêmico, em parceria
com o Departamento de História.

TECNOLOGIA

CTIC desenvolve Protocolo Digital
A Coordenadoria de Tecnologia da
Informação e Comunicação da UEPB
está desenvolvendo um novo programa que visa melhorar o funcionamento
dos setores da Instituição e dar agilidade aos processos. Trata-se do sistema
“Protocolo Digital”. Desenvolvido pela
Divisão de Sistemas da CTIC, o programa, em fase de execução, consiste em
modernizar todos os setores da Univer-

sidade. É uma evolução do “Memorando Digital” e vai trazer benefícios para
a UEPB, como o descarte total do uso
do papel. Com o programa, os setores
poderão anexar junto ao processo toda
a documentação necessária que hoje
é usada com papel. Além de diminuir
os custos da Universidade, a ferramenta ainda contribuirá para preservar o
meio ambiente.

Edição - Julho de 2015
Editora: Tatiana Brandão (DRT-PB 2545)
Redação: Giuliana Rodrigues (DRT-PB 2314),
Givaldo Cavalcanti (DRT-PB 3240)
e Severino Lopes (DRT-PB 1180)
Colaboradoras: Juliana Marques e Simone Bezerril
Apoio Técnico: José Arnaud (DRT-RN 0018)
Réporter Fotográfico: Paizinha Lemos (DRT-PB 1314)
Designer de Impressos e Projeto Gráfico: Júlio Cesar (DRT-PB 5580)

Universidade Estadual da Paraíba. Rua das Baraúnas, 351, Bodocongó. Campina Grande, PB. Cep: 58.109-753 Telefone: (83) 3315.3438 / 3315.3439
E-mail imprensauepb@gmail.com

