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UEPB conquista
recursos na ordem
de R$ 600 mil
A UEPB, por meio da Pró-Reitoria
de Extensão, conquistou recursos na
ordem de R$ 600 mil, com a aprovação de duas propostas extensionistas
no Edital do Programa de Extensão
Universitária (ProExt-2016), direcionado especificamente para ações de
extensão das universidades brasileiras,
através do Ministério da Educação e
da Secretaria de Educação Superior.
Este ano o Edital teve ênfase na formação dos alunos e na inclusão social.
A UEPB teve dois programas aprovados com obtenção de recursos. Com a
aprovação das propostas, a UEPB vai
utilizar os recursos para execução das
atividades de extensão aprovadas. Os
recursos serão repassados pelo MEC
para a Universidade. Foram aprovados com notas 96.5 e 99, respectivamente, os projetos “Proposições de
Reconhecimento do Patrimônio Cultural, a partir de ações educativas em
cidades da Paraíba”, coordenado pela
professora Luíra Freire Monteiro, do
Departamento de História do Câmpus
I, e “Educação Ambiental no Parque
Estadual Pedra da Boca: uma proposta
de implantação da Estratégia Nacional
de Comunicação e Educação Ambiental (ENCEA)”, coordenado pela professora Alessandra Gomes Brandão,
do Centro de Ciências, Tecnologia e
Saúde (CCTS), do Câmpus de Araruna. Outras 15 propostas, entre programas e projetos, também foram classificadas, mas não contempladas com
recursos financeiros. Este ano, a Pró-Reitoria de Extensão da UEPB enviou
20 propostas para concorrer ao Edital,
entre programas e projetos.
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NUTES e Lifemed iniciam
transferência de tecnologia

O

Núcleo de Tecnologias Estratégicas em Saúde da UEPB recebeu
esta semana o presidente e representantes da empresa Lifemed para iniciar
o processo de transferência de tecnologia firmado através da Parceria para
o Desenvolvimento Produtivo, programa do Governo Federal que visa
a cooperação, mediante acordo entre
instituições públicas e entre instituições públicas e entidades privadas,
para desenvolvimento, transferência
e absorção de tecnologia, produção,
capacitação produtiva e tecnológica
do país em produtos estratégicos para
atendimento às demandas do SUS.
Em duas reuniões, a Lifemed repassou ao NUTES os manuais e demais
documentos referentes ao registro na
ANVISA, além dos procedimentos
operacionais necessários à industrialização dos produtos que fazem parte
da PDP. Esses dispositivos médicos
serão incialmente testados e validados pelo NUTES e fornecidos ao Ministério da Saúde. Na próxima etapa,

os equipamentos serão produzidos
na fábrica escola, que será construída
na UEPB, e entregues ao SUS. “Esta
parceria traz vários impactos para a
região, tais como científico, tecnológico, econômico, de mercado e social.
Por meio da produção de produtos de
base tecnológica, novos meios para
formar um adensamento da cadeia
de conhecimentos devem promover
o crescimento regional.”, destacou o
professor Paulo Barbosa, coordenador
da parceria no NUTES. Conforme o
presidente da Lifemed, Franco Pallamolla, “as reuniões tiveram o objetivo
de marcar o início efetivo e formal do
processo de transferência de tecnologia dos produtos da Parceria para o
Desenvolvimento Produtivo. No nosso caso, os monitores multiparamétricos e os desfibriladores cardíacos.
Dentro desta política, o setor privado
tem que se comprometer em transferir de fato as tecnologias que detém
para o setor público poder ampliar a
área de conhecimento dele”.
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LIVROS

Técnicos da UEPB são aprovados na
EDUEPB participa
de Bienal Internacional Pós em Gestão nas Organizações Aprendentes
A Editora da UEPB está participando
até o dia 13 de setembro, da 17ª Bienal
Internacional do Livro, que acontece
no Riocentro (RJ). Este ano, a EDUEPB
participa da bienal com 28 títulos e 70
exemplares, das mais variadas áreas do
conhecimento. Durante a feira, serão
lançados os livros “Literatura de Multidão e Intermidialidade: ensaios sobre ler
e escrever o presente”, do professor de
Letras da UEPB, Luciano Barbosa Justino, e “Michel Foucault – crítico, esteta,
cínico mitigado”, escrito por Jorge Alberto Rocha. A Editora da UEPB mais uma
vez coloca livros de qualidade a disposição dos leitores na Bienal do Rio e aproveita o evento para divulgar e promover
os autores paraibanos.

AUDIOVISUAL

CODECOM lança
Edital do Comunicurtas
A Coordenadoria de Comunicação
da UEPB lança terça-feira (8) o edital
para inscrições de trabalhos na 10ª edição do Comunicurtas UEPB, que será
realizado em novembro. Os produtores
audiovisuais poderão inscrever seus trabalhos até o dia 8 de outubro. Também
haverá oferta de oficinas e palestras. O
lançamento oficial do evento acontece
sexta-feira (11), às 10h, no Cine São José.
Na oportunidade, o reitor Rangel Junior
e o coordenador geral do festival, Hipólito Lucena, irão apresentar as novidades
da edição deste ano, que envolvem a inserção de mais uma categoria de Mostra
Competitiva e ações pré-evento.

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)

Dentro da política de qualificação
profissional dos servidores da UEPB,
a partir do convênio firmado com a
UFPB, cinco técnicos administrativos da Instituição foram aprovados
no Programa de Pós-Graduação em
Gestão nas Organizações Aprendentes
e iniciaram as aulas do Mestrado na
última quarta-feira (2). A capacitação
está sento possível graças ao projeto
desenvolvido pelas pró-reitorias de
Pós-Graduação e Pesquisa e de Gestão
de Pessoas, que resultou no convênio
no qual ficou definido que entre as 25
vagas oferecidas pelo referido Mestrado, cinco delas seriam destinadas
exclusivamente para os técnicos administrativos da UEPB, no ano de 2015, e

outras cinco em 2016. De acordo com
Maria José Lima, pró-reitora de PósGraduação e Pesquisa da UEPB, esta é
mais uma oportunidade que a Universidade está dando para que os servidores técnicos administrativos possam se
qualificar. “Esse convênio é um esforço da Reitoria no sentido de buscar
parcerias com outras instituições para
a qualificação do seu quadro de servidores”. O Mestrado Profissional em
Gestão nas Organizações Aprendentes
(MPGOA) da Universidade Federal da
Paraíba possui as seguintes linhas de
pesquisa: “Inovação em Gestão Organizacional”, “Gestão de Projetos Educativos e Tecnologias Emergentes” e
“Aprendizagem em Organizações”.

CESSÃO DE USO

UEPB busca ampliação de espaços
de estudo do Câmpus de Patos
O Câmpus VII da UEPB, localizado em Patos, obteve a cessão de uso,
por 10 anos, do prédio da antiga Escola Normal de Patos, onde já funciona
o Centro de Ciências Exatas e Sociais
Aplicadas. O documento foi firmado
entre a Instituição e o Governo Estadual em maio deste ano e publicado no Diário Oficial. E para ampliar
os espaços de estudos para os alunos
do Câmpus VII, a Universidade está
buscando formalizar a cessão de cinco salas de aula da Escola Estadual de
Ensino Médio Dr. Dionísio da Costa,
mais conhecida como Premem, que
fica ao lado do prédio onde funciona

o Câmpus da Instituição. O assunto
foi discutido em reunião no dia 31 de
agosto, entre o reitor Rangel Junior;
o secretário de Educação do Estado,
Aléssio Trindade; a diretora do Câmpus VII, professora Cheyenne Ribeiro;
e o deputado estadual Dinaldinho Wanderley. A Universidade já utiliza estas
salas de aula e a ideia é que esta cessão
de uso seja estabelecida por um período máximo de dois anos, para que
nesse intervalo de tempo seja possível
a Universidade Estadual construir os
espaços de estudo no prédio da antiga
Escola Normal, onde funciona o Câmpus VII.
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