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UEPB, Fundação PaqTcPB e instituições
parceiras lançam 13ª edição da FETECH

A

Fundação Parque Tecnológico
da Paraíba, a UEPB e instituições parceiras, a exemplo da
UFPB, UFCG e Sebrae, lançaram na
segunda-feira (24), no Museu Assis
Chateaubriand, a 13ª edição da Feira
de Tecnologia de Campina Grande. A
solenidade de lançamento apresentou
como se dará a realização da iniciativa, ressaltando o diferencial de leva-la
para o ambiente acadêmico, que gera
o conhecimento necessário e fundamental para o desenvolvimento da
produção tecnológica. Para o reitor
Rangel Junior, a FETECH tem grande
relevância por seu potencial de gerar
desenvolvimento para a Paraíba. Ele
ressaltou que a Universidade Estadual
da Paraíba recebe a Feira com muita
honra e destacou que o ambiente acadêmico na qual ela será instalada irá

favorecer ainda mais a troca de conhecimentos e experiências que poderão
gerar ideias mais inovadoras e com
maior potencial tecnológico, que possam intervir, inclusive, para mudanças
sociais significativas no contexto de
utilizar a tecnologia para promover
transformações extremamente necessárias para a formação de uma sociedade mais justa e igualitária. A secretária estadual de Ciência e Tecnologia
e presidente da Fundação Parque Tecnológico da Paraíba, Francilene Procópio, enfatizou que a FETECH expõe
o potencial tecnológico do Estado e
abre espaço para o desenvolvimento
de inúmeras ações que geram desenvolvimento econômico e social para a
Paraíba. Conforme destacou, a edição
deste ano focará nas necessidades mais
urgentes do cenário atual da Paraíba,

do Nordeste e do país, buscando conexões e negócios que gerem ideias e
soluções para os desafios da eficiência
no uso de energia e da água e no atendimento mais qualificado e humano
da saúde. “Buscamos gerar um valor
colaborativo e sustentável de ações”,
frisou. A FETECH se constitui como
uma ferramenta bastante eficaz para
cumprir seu papel articulador de antecipar tendências, promover parcerias e estabelecer conexões consoantes
com as demandas de seu tempo. Este
ano, a Feira será realizada de 28 a 31
de outubro, no Centro de Integração
Acadêmica da UEPB, no Câmpus de
Bodocongó, e irá dispor de uma área
de 1.029 metros quadrados, onde serão instalados 91 estandes para as mais
diversas empresas e instituições tecnológicas apresentarem seus produtos.
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UEPB participa de
evento sobre práticas
de transparência
A UEPB participou, de 26 a 28 de
agosto, da 1ª Mostra Paraíba Transparente, realizada pelo Fórum Paraibano
de Combate à Corrupção, em João Pessoa, representada pelo servidor da PROPLAN Ivan Barbosa. O evento objetivou
avaliar boas práticas de transparência
pública, evidenciar problemas enfrentados e possibilitar a troca de experiências
para a melhoria da transparência pública. A Mostra foi uma oportunidade para
a UEPB compartilhar as experiências
desenvolvidas, a exemplo das prestações
de contas mensais e da criação de um setor específico para coordenar as ações de
transparência pública institucional.

UEPB integra Rede de Inovação da Paraíba
No dia 17 de agosto foi criada, em
uma ação conjunta de várias instituições paraibanas, a Rede de Inovação
da Paraíba. A iniciativa envolve a
UEPB, UFPB, Federação das Indústrias da Paraíba, o Instituto Federal da Paraíba, a UFCG, o Instituto
Nacional de Propriedade Industrial
e a Fundação Parque Tecnológico
da Paraíba. O principal objetivo da
Rede é desenvolver ações conjuntas
envolvendo assuntos relacionados à
inovação e transferência da propriedade intelectual da Paraíba, tendo
em vista o crescimento econômico e
social e o desenvolvimento sustentável do Estado. O evento de criação da
Rede foi coordenado pela professora
Simone Silva dos Santos Lopes, coordenadora do Núcleo de Inovação e

Transferência Tecnológica da UEPB e
coordenadora da Regional Nordeste
do Fórum Nacional de Gestores de
Inovação e transferência de Tecnologia. Conforme a professora Simone,
“a importância da criação desta Rede
é poder integrar os diversos atores
que compõem o sistema de inovação
do Estado, trabalhando no sentido
de fortalecer o desenvolvimento de
pesquisas voltadas para a inovação
tecnológica, e dessa forma, propiciar
negócios competitivos na Paraíba”.
Ainda, segundo a professora, outras
instituições representativas dos setores público e privado, tais como governos Estadual e municipais, além
de empresas deverão compor a Rede,
trazendo maior sinergia aos objetivos
da ação.

VIRTUAL

SAÚDE

Departamento
promove Encontro
de Logoterapia
A UEPB, através do Núcleo Viktor
Frankl de Logoterapia do Departamento
de Psicologia, realiza de 4 a 6 de setembro, em Campina Grande, o 5º Encontro Nordestino de Logoterapia e Análise Existencial. O evento é voltado para
psicólogos, estudantes, profissionais da
área de Saúde e Humanas, bem como
para admiradores do pensamento de Viktor Emil Frankl. O tema central é “Vazio Existencial e Sentido da Vida”, tendo
como proposta discutir a questão do
vazio na contemporaneidade. Mais informações: (83) 8780-1901 / 9928-3662.

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)

Disponibilizado sistema de webconferência
A UEPB, através da Coordenadoria
de Tecnologia da Informação e Comunicação, passou a colocar a disposição
da comunidade universitária mais um
serviço na área de transmissão de informação e conhecimento. Trata-se
da webconferência, serviço oferecido
pela Rede Nacional de Pesquisa, que
permite que vários participantes se
encontrem virtualmente e compartilhem áudio, vídeo, texto, imagens e
utilização de slides através da tela de
seus computadores em tempo real
pela internet. Na webconferência, cada
participante utiliza seu próprio computador, não sendo necessário instalar
softwares ou utilizar equipamentos

especiais. O programa adquirido pela
equipe da CTIC junto ao RNP já passou pela fase de testes e está pronto
para funcionamento. Para a realização
de uma webconferência é necessário o
agendamento da sala de reunião, que
consiste em um espaço virtual do site
onde os usuários irão logar, em dia
e horário programados. No caso da
UEPB, o agendamento pode ser feito
na Sala da CTIC. Em breve o interessado poderá ter acesso ao serviço através
do site da Instituição, no link da CTIC.
Na UEPB, o sistema pode comportar
até cinco salas funcionando ao mesmo
tempo. No momento, três salas estão
aptas para uso.
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