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UEPB expande sistema de
cabeamento de fibra óptica
A Coordenadoria de Tecnologia da
Informação e Comunicação da UEPB
está expandindo o sistema de cabeamento de fibra óptica da Instituição, com o objetivo de garantir mais
rapidez aos usuários da internet na
Universidade. O projeto, desenvolvido pelo setor de Gerência de Redes
da CTIC, pretende interligar, através
de uma infraestrutura de fibra óptica em alta velocidade (Gigabits), os
principais prédios da Universidade.
Alguns dos espaços do Câmpus de
Bodocongó já estão conectados com a
fibra óptica, como é o caso do prédio
da Reitoria e das Três Marias; o Núcleo de Tecnologias Estratégicas em
Saúde, o Centro de Integração Acadêmica, a Pró-Reitoria de Infraestrutura,
o Departamento de Educação Física,
o Restaurante Universitário, o Dire-
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tório Central dos Estudantes, entre
outros. Agora, a CTIC está planejando
expandir a rede de fibra óptica para
o Escritório Modelo instalado dentro
do Câmpus Avançado do Serrotão; o
Museu de Arte Popular da Paraíba, no
bairro do Catolé; o prédio da Universidade Aberta à Maturidade, e o anexo
do Centro de Ciências Jurídicas, no
Centro de Campina Grande. Alguns
desses prédios já funcionam com a
conexão internet em banda larga, mas
com os cabos de fibra óptica a conexão
ficará ainda mais rápida. O coordenador da CTIC, Carlos Alberto Chaves
Júnior, explica que a conexão visa integrar os locais à rede da UEPB, garantindo uma velocidade de internet
mais rápida. A conexão vai favorecer
as aplicações avançadas com grande
demanda na transmissão de dados.

EXTENSÃO

Pró-reitoria visita
projetos e programas
da UEPB para avaliar
resultados
A Pró-Reitoria de Extensão da
UEPB, através da Coordenadoria
Pedagógica, está realizando uma visita a todos os projetos e programas
extensionistas da Instituição. A visita, determinada pelo pró-reitor José
Pereira da Silva, está sendo feita pela
professora Fabiana Xavier Costa e
equipe, e abrange todos os câmpus da
UEPB, com o objetivo de identificar as
ações em fase de execução. O objetivo
é acompanhar de perto as iniciativas
geradas em todos os projetos e programas que estão em andamento e divulgá-las.
Durante as visitas, está sendo solicitado aos coordenadores dos programas um resumo das ações para,
posteriormente, fazer a divulgação em
catálogo. As visitas começaram pelo
Câmpus de Campina Grande, mas a
Coordenadoria Pedagógica irá percorrer ainda neste segundo semestre,
os câmpus de Catolé do Rocha, Patos,
João Pessoa, Monteiro, Guarabira,
Lagoa Seca e Araruna. Os programas
de Extensão da UEPB abrangem as
diversas áreas do conhecimento. “São
programas abrangentes, já que todos
os cursos da Universidade Estadual da
Paraíba desenvolvem projetos e programas de grande relevância social,
principalmente, os programas voltados para a área de saúde, e que atestam
o compromisso da Universidade de se
aproximar cada vez mais da sociedade.
A UEPB tem cumprido o seu papel e
ajudado a mudar determinadas realidades”, ressalta professora Fabiana.
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Mestrado Profissional
em Letras inscreve
para nova turma
Está aberto até o dia 10 de agosto o
prazo para inscrição dos interessados
em participar do processo seletivo referente à formação de nova turma do
Mestrado Profissional em Letras, ofertado pelo Câmpus III da UEPB, em
Guarabira, em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A inscrição está sendo realizada,
exclusivamente, via internet, por meio
do endereço eletrônico www.comperve.ufrn.br. O candidato deve enviar o
Formulário de Inscrição devidamente
preenchido e acompanhado por uma
foto 3×4 recente, em arquivo digital
formato “jpeg”. O Centro de Humanidades disponibiliza 20 vagas.

ENFERMAGEM

Simpósio debate
práticas e saberes para
o processo do cuidar
A UEPB, através do Departamento
de Enfermagem, realiza de 14 a 16 de
agosto, o 1º Simpósio Multidisciplinar
em Enfermagem. O evento, que tem
como tema “Tecendo práticas e saberes
para o Processo do Cuidar”, acontece
no Centro de Integração Acadêmica,
em Bodocongó, conta com palestras,
mesas redondas, mini cursos e apresentação de trabalhos técnico-científicos, e busca oportunizar discussões e
reflexões para estudantes, profissionais
e pesquisadores da Enfermagem sobre
as transformações, impactos e perspectivas do Processo do Cuidar.

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)

JOÃO PESSOA

Câmpus V promove 1º Encontro
de Limnologia e Botânica da Paraíba
A Limnologia, ciência que aborda
as reações funcionais e produtividade
das comunidades bióticas de lagos,
rios, reservatórios e região costeira
em relação aos parâmetros físicos,
químicos e bióticos ambientais, independente de seus teores salinos, terá
seus estudos aprofundados a partir do
1º Encontro de Limnologia e Botânica da Paraíba, promovido pela UEPB,
Câmpus de João Pessoa. O evento, que
tem como tema “Cenário de pesquisas e perspectivas”, será realizado nos
dias 13 e 14 de agosto e contará com
palestras, mesas redondas, apresentação de trabalhos e exposição oral

como pôster para aprofundamento
das questões relativas à Limnologia.
Durante as atividades será abordado
o atual estado de conhecimento da
Limnologia e Botânica no âmbito regional, além de expostos as principais
linhas de pesquisas e projetos desenvolvidos na comunidade acadêmica.
Os interessados podem ser inscrever
diretamente no Centro Acadêmico de
Biologia do Câmpus de João Pessoa ou
através do e-mail ielbpb2015@yahoo.
com.br. Outras informações podem
ser obtidas através do endereço eletrônico http://ielbpb2015.wix.com/
ielbpb2015.

ORGANIZAÇÃO, SISTEMA E MÉTODOS

Artigo de bibliotecário da UEPB
é selecionado para congresso internacional
Um artigo elaborado pelo bibliotecário da Universidade Estadual da
Paraíba, Esdras Renán Farias Dantas
Brasil, vinculado ao Câmpus de Patos,
foi aceito para ser apresentado no Encontro Latinoamericano de Bibliotecários, Arquivistas e Museólogos que
acontecerá no mês de setembro, em
Valparaíso, no Chile. O artigo, escrito
em parceria com a professora Débora
Adriano Sampaio, docente da Universidade Federal do Cariri, versa sobre a
biblioteca setorial do Câmpus VII da
UEPB. Intitulado “Organização, Sistemas e Métodos na Administração Pública: Gestão de Processos na Biblioteca Setorial Professor Virgílio Trindade

Monteiro do Câmpus VII da UEPB”,
o artigo é resultado de uma pesquisa
desenvolvida como Trabalho de Conclusão de Curso da Especialização em
Gestão Pública da UEPB. “É um trabalho fruto da formação continuada do
técnico-administrativo e apresenta-se
como resultado do Programa de Capacitação Técnico-Administrativo da
UEPB”, explicou o autor. O trabalho
científico mostra que o programa de
capacitação de técnicos-administrativos está qualificando os servidores da
Instituição, tanto para a área profissional como para a área da pesquisa,
além de evidenciar a Universidade no
cenário internacional.
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