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Universidade Aberta
à Maturidade inicia
atividades no Câmpus II
A Universidade Aberta à Maturidade
da UEPB iniciou suas atividades no Câmpus de Lagoa Seca na terça-feira (29), graças a uma parceria entre a UEPB e a Prefeitura de Lagoa Seca. No total, 40 idosos
com idade acima dos 60 anos estão participando da UAMA no Câmpus II. Aos 76
anos, a aposentada Helena Ferreira chegou
na sala de aula animada, feliz com a possibilidade de fazer novas amizades. “É o começo de um novo projeto na minha vida”,
destacou. A também aposentada Ovília da
Silva, 74 anos, não escondia o contentamento em estar matriculada na turma. “É
um sonho que estou realizando”, definiu.

CORTES

CONSEPE

CONSUNI

Portaria suspende
ordenamento de
despesas na UEPB

Comissão traça ações
de reestruturação da
graduação

Conselheiros
debatem situação
financeira da UEPB

A Reitoria da Universidade Estadual da Paraíba publicou portaria
que determina a suspensão de realização de eventos com contrapartida financeira ou que dependam da
utilização de transportes locados
pela UEPB, pagamentos de diárias
e horas extras, antecipação de 1/3
de férias e de parcela do 13º salário,
realização de licitações, bem como
concessão e pagamento de pró-labore. A decisão considerou o drástico contingenciamento do orçamento da Instituição, de forma contínua
e gradativa, que resultou em uma
severa e proporcional diminuição
dos seus recursos para manutenção
e investimentos.

Integrantes do Consepe da
UEPB estiveram reunidos terça-feira (29), com o objetivo de discutir
o projeto da Comissão de Reestruturação da Graduação da UEPB. O
professor Eli Brandão lembrou que,
com a expansão da Universidade e
adição de questões de ordem interna e externa surgiu a necessidade
da reestruturação da graduação da
Universidade. Dentro da proposta,
a Pró-Reitoria de Graduação também será reestruturada. Até o final
do processo, a Comissão acompanhará o fechamento da minuta que
será enviada a todos os Centros de
Ensino, que responderão com suas
próprias avaliações.

Durante reunião ordinária do
Conselho Universitário da UEPB,
realizada terça-feira (29), os conselheiros universitários debateram a
atual situação financeira da Universidade, que envolve uma série de dificuldades orçamentárias para manter a UEPB em funcionamento. O
reitor Rangel Junior afirmou que a
Universidade está chegando ao limite da sua capacidade de se sustentar
diante das dificuldades impostas e
disse que continua insistindo no diálogo com o Governo do Estado em
busca de um indicativo que garanta
algum aporte financeiro para evitar
um cenário de crise ainda mais profunda no âmbito da Universidade.
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UNIMED

ABRIL VERDE

Reitoria discute nova
proposta de plano de
saúde para servidores
O reitor Rangel Junior se reuniu segunda-feira (28), com diretores da Unimed com a finalidade de fechar um novo
contrato referente ao plano de saúde dos
servidores da Instituição. A proposta
para o novo plano de saúde trará mais
benefícios para os servidores da UEPB,
que poderão ter acesso a vários procedimentos e com preço menor do que o
praticado atualmente. As assessorias jurídicas da UEPB e da Unimed irão analisar a nova proposta para fazer os ajustes
finais. A perspectiva é definir tudo ainda
no primeiro semestre de 2014.

SUSTENTABILIDADE

UEPB e Insa lançam
cartilha educativa
sobre uso da água
A Universidade Estadual da Paraíba, através da EDUEPB, lançou, em
parceria com o Instituto Nacional do
Semiárido, a cartilha “O Caminho da
Água”. O material, elaborado pelo Núcleo de Recursos Hídricos do INSA,
busca discutir em sala de aula as temáticas relacionadas à água, especialmente no contexto do Semiárido
brasileiro. Em seu primeiro volume, a
cartilha traz informações sobre o ciclo
da água no planeta, explicações sobre
fenômenos como a evaporação, transpiração e formação das nuvens, a importância das cisternas e construção
de bueiros. O material será distribuído em ONGs, escolas e na UEPB.
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Dia de Segurança e Saúde
no Trabalho é lembrado na UEPB
Consagrado pela Organização
Internacional do Trabalho como Dia
Mundial da Segurança e Saúde no
Trabalho, o 28 de abril foi lembrado
no Câmpus I da UEPB, através do
Setor Saúde do Trabalhador da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, com
várias ações na área de Segurança e
Saúde do Trabalhador, dentro do
projeto “Abril Verde”. Foram atendidas 336 pessoas, sendo 213 mulheres
e 123 homens, entre 21 e 83 anos de

idade. Ao todo, 168 pessoas realizaram teste de Glicemia e foram orientadas sobre a prevenção de diabetes;
155 pessoas realizaram aferição de
pressão arterial e foram orientadas
sobre hipertensão e sua prevenção;
13 mulheres foram orientadas sobre prevenção do Câncer de Mama.
Além disso, os servidores receberam
orientações de postura corporal no
ambiente de trabalho, bem como outras informações sobre Ergonomia.

CÂMPUS III

Projeto “Flores no Campo” entra
em nova fase no Câmpus de Guarabira
O projeto “Flores no Campo”,
idealizado pela professora Wanilda
Lima Vidal de Lacerda, do Departamento de Letras do Câmpus III da
UEPB, em Guarabira, mudou a paisagem do Centro de Humanidades
e, agora, entra em nova fase. Uma
nova campanha está sendo prepa-

rada visando envolver os estudantes
em um novo plantio de flores. Com
a proposta de recompor os canteiros do CH, com plantas nativas do
Brejo paraibano, o projeto obtém
seus primeiros resultados com as
plantas florindo em vários pontos
do Câmpus III.

EM AGOSTO

3º Encontro Nordestino de Arborização
Urbana discute políticas públicas ambientais
A UEPB, em parceria com a Sociedade Brasileira de Arborização Urbana e Prefeitura de Campina Grande,
promove de 17 a 20 de agosto, o 3º
Encontro Nordestino de Arborização
Urbana. O evento terá com foco a implantação de políticas ambientais na
região. Também serão abordados temas como a conservação e ampliação

das áreas verdes urbanas e a necessidade de investimento em arborização
urbana. Podem participar engenheiros agrônomos, florestais, arquitetos, geógrafos, biólogos, estudantes,
professores, profissionais envolvidos
com políticas públicas habitacionais
e ambientais, além de representantes
de órgãos dos poderes públicos.
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