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UEPB participa de reunião para elaboração
da LOA e do Plano Plurianual da Paraíba
A UEPB participou quinta-feira (13),
na Secretaria de Planejamento, Orçamento, Gestão e Finanças do Governo
do Estado, em João Pessoa, de reunião
de alinhamento estratégico para elaboração da Lei Orçamentária Anual
2016 e do Plano Plurianual 2016-2019
da Paraíba, conduzida pelo secretário
Tárcio Pessoa, na qual foram apresentadas as estratégias para elaboração do
PPA e diretrizes para a LOA. Conforme destacado pelo secretário, a elaboração do PPA 2016-2019 faz parte de
um Projeto de Governo mais amplo,
que envolve estratégia de longo prazo,
priorização de ações e desenvolvimento do modelo de gestão para o Governo
do Estado, aliado a ferramentas e mecanismos fundamentais, como a governança e o monitoramento intensivo
das ações. A ideia é ressaltar o trabalho
em conjunto em torno do desenvolvimento de uma estratégia para o Estado

e de um PPA bem estruturado, preciso
e alinhado com as prioridades do Governo e necessidades essenciais do Estado. Para o reitor Rangel Junior, o debate foi muito produtivo e importante
para sintonizar estruturas do Estado
na ação de planejamento estratégico.
“As propostas de mudanças metodológicas na elaboração do PPA e os indicadores para a LOA, com cronograma
coerente e ajustado aos vários calendários, revelam uma preocupação em
construir uma unidade de ação no âmbito do Executivo que é muito salutar
para a governança pública e notadamente permitindo obter resultados sociais mais eficientes na gestão”, ressaltou. Neste início de diálogo conjunto,
a SEPLAG estruturou um manual para
fornecer as informações necessárias às
unidades para que elas possam, a partir das diretrizes estratégicas de longo
prazo definidas no Mapa Estratégico

e seus Objetivos, elaborar seu planejamento de médio prazo, na forma de
concepção do PPA, e de curto prazo,
por meio da LOA. Consolidadas as
dinâmicas de planejamento do PPA,
que passou a ser focada na racionalização da programação financeira para
os quatro anos que compõem o Plano,
referenciando-se sempre o primeiro
deles aos valores fixados para a Lei de
Orçamentária Anual, o governo busca novos avanços na aproximação das
frentes de planejamento e orçamento.
“A partir do PPA 2016-2019 e da LOA
2016, serão delimitados para os três
anos subsequentes limites orçamentários para a programação dos órgãos e
entidades. Com isso, da mesma maneira que o Plano demonstra todo o
planejamento estadual para os quatro
anos seguintes de governo, o orçamento passará a fazê-lo em seu campo de
atuação”, explicou o secretário.
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CAC realiza exposição
de trabalhos da oficina
de desenho e pintura
O Centro Artístico Cultural da
UEPB realiza até o final de agosto uma
exposição dos estudantes inseridos
na Oficina de Iniciação ao Desenho
e à Pintura, efetuada pela professora
Lili Brasileiro. As imagens resultam
de exercícios didáticos propostos pela
docente e também da iniciativa dos
estudantes no que se refere ao desenvolvimento dos temas abordados.
De acordo com Lili, a exposição vem
encerrar o semestre e cerca de 20 trabalhos estão no Centro. As telas percorrem temas variados, indo desde
naturezas-mortas a paisagens e abstratos. Para Lili, organizar atividades
semelhantes significa incentivar os
estudantes a continuarem produzindo
e aprimorando o conteúdo assimilado.
“Os que estão começando a oficina,
em outras turmas, e veem o trabalho
dos outros também se entusiasmam.
Eles dizem que querem aprender logo
a desenhar e a pintar do mesmo modo
daqueles que estão expondo”, disse.
Ela acrescenta que as obras foram planejadas e produzidas pensando nesta
exposição e enfatizou que quase todos
os participantes iniciaram há pouco
o seu trajeto de aprendizagem, nunca
tendo anteriormente qualquer espécie
de prática nas áreas da Pintura e do
Desenho. O Centro Artístico Cultural
da UEPB está, inclusive, com inscrições abertas para a Oficina de Iniciação ao Desenho e à Pintura. As vagas
são limitadas. O CAC é localizado na
Avenida Getúlio Vargas, S/N, Centro,
Campina Grande. Outras informações: (83) 3310-9719.

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)

NEAS promove Fórum de Controle
da Dependência Química de CG
A UEPB, através do Núcleo de
Educação e Atenção à Saúde e do Programa de Educação e Prevenção ao
uso de Álcool, Tabaco e outras Drogas, realiza de 25 a 27 de agosto, o 1º
Fórum de Controle da Dependência
Química da cidade de Campina Grande. O evento, a ser realizado no Museu
Assis Chateaubriand e no Teatro Rosil
Cavalcanti, será marcado por palestras
e mesas redondas, com abordagens de
temas como “Política Nacional sobre
Drogas”, “Programa Nacional de Controle do Tabagismo”, “Tabagismo e Comorbidades”, “Dependência Química:
Compromissos e desafios da gestão”,

“Controle da Dependência Química
Prevenção” e “Promoção de ambientes
saudáveis”. Os interessados em participar devem enviar ficha de inscrição para o email circularsaude.uepb@
gmail.com, assim como o resumo dos
trabalhos a serem apresentados, até o
dia 20 de agosto. O Fórum de Controle
da Dependência Química é um espaço para apresentação e diálogos acerca
dos desafios provocados pelo uso, abuso e dependência química. O evento
espera contribuir para reflexão biopsicossocial da temática, apresentando
propostas para melhoria na qualidade
de vida da sociedade.

EXTENSÃO

Programa Receita para a Cidadania aprova
projeto sobre controle social do tributo
Implantado pela UEPB ede 2014,
através do Centro de Ciências Jurídicas
e do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, o projeto de extensão “Receita
para Cidadania e para o Desenvolvimento” deu mais um passo na consolidação da disseminação da educação
fiscal. A Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa aprovou o Projeto de
Iniciação Científica intitulado “Controle social do tributo: a educação fiscal a serviço da cidadania”. Com isso,
agora, além das atividades de extensão,
o programa também passa a incorporar a pesquisa em sua prática institucional, conforme explicou o professor
Francisco Leite Duarte, auditor fiscal

da Receita Federal do Brasil e coordenador do programa de extensão “Receita para a Cidadania e para o Desenvolvimento”, da UEPB. Articulados ao
projeto de pesquisa agregam-se três
subprojetos desenvolvidos por alunos
interessados em adentrar o universo
da pesquisa científica: “Accountability
como ferramenta eficiente de controle
da administração pública e sua transparência”, “ Ferramentas de controle
dos recursos públicos no Estado da
Paraíba: Em busca da cidadania ativa”
e “Políticas públicas e educação fiscal
na prática educativa: A atuação das escolas em Campina Grande-PB para a
formação do cidadão atuante”.
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