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Guia do Estudante avalia 24 cursos
da UEPB como “Bons” e “Muito bons”

V

inte e quatro cursos da UEPB
conseguiram se destacar com
conceitos “bom” e “muito
bom” na avaliação de cursos superiores realizada pelo Guia do Estudante
(GE) – Edição 2015, da Editora Abril.
A lista completa, com os conceitos
conferidos a universidades de todo o
Brasil, constará da publicação “Guia do
Estudante (GE) Profissões Vestibular
2016, que passa a circular nas bancas a
partir do dia 9 de outubro de 2015. Na
UEPB, cursos dos câmpus de Campina
Grande, Lagoa Seca, Guarabira, João
Pessoa, Monteiro e Patos obtiveram
conceitos que variam entre três e quatro estrelas. No Câmpus I de Campina
Grande, o destaque ficou por conta
dos cursos de Administração, Ciências
Biológicas, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Engenharia Sanitária
e Ambiental, Farmácia, Fisioterapia,
Odontologia, Pedagogia, Psicologia e

Serviço Social que receberam quatro
estrelas, considerado conceito “muito
bom”. No caso dos cursos de Administração, Ciências Biológicas, Fisioterapia e Psicologia, eles evoluíram de
desempenho em comparação a avaliação do ano passado, quando haviam
conquistado três estrelas, e passaram
de conceito “bom” para “muito bom”.
Os cursos de Educação Física, Estatística, Jornalismo e Química do Câmpus
I foram avaliados com conceito “bom”,
obtendo três estrelas na avaliação do
Guia do Estudante. O curso de Agroecologia do Câmpus II, em Lagoa Seca,
obteve conceito “bom” com a conquista de três estrelas. Foi a primeira vez
que o curso fez parte da avaliação. No
Câmpus III, em Guarabira, os cursos
de Direito e Pedagogia receberam três
estrelas. Em João Pessoa, Câmpus V,
os cursos de Arquivologia, Ciências
Biológicas e Relações Internacionais

receberam conceito “muito bom”. Neste caso, destaque para o curso de Relações Internacionais que no ano passado havia conquistado três estrelas
(conceito “bom”) e agora recebeu quatro estrelas (conceito “muito bom”).
No Câmpus de Monteiro, o curso de
Ciências Contábeis também melhorou
seu desempenho, recebendo quatro
estrelas e alcançando conceito “muito
bom”. Na avaliação do ano anterior, o
curso havia conquistado três estrelas.
A avaliação das melhores universidades pelo Guia do Estudante é realizada
há mais de duas décadas e vem qualificando, ao longo desse tempo, cursos
superiores em todo o país. Durante a
pesquisa, são levados em consideração quesitos específicos de cada curso,
como titulação do corpo docente, produção científica, internacionalização,
projeto didático pedagógico e instalações físicas.
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CTIC desenvolve
sistema para agilizar
execução de serviços
A Coordenadoria de Tecnologia
da Informação e Comunicação da
UEPB desenvolveu um novo sistema
que visa agilizar a execução de ordens
de serviços na Universidade. Trata-se
do “PROINFRA Atende”, uma ferramenta que vai possibilitar a equipe da
Pró-Reitoria de Infraestrutura ter melhor controle das solicitações de serviços dos diversos setores da UEPB.
Desenvolvido pela servidora Albiege
Sales, com apoio de Demétrio Gomes,
o sistema está em fase de testes. Com
a ferramenta, os pedidos que hoje são
feitos através de memorando, via telefone ou email passarão a estar centralizados no sistema.

JOGOS ELETRÔNICOS

Convenção Strike
GameNexus será
realizada em outubro
Com apoio da UEPB, será realizado nos dias 11 e 12 de outubro, em
Campina Grande a 1ª Convenção de
Games Strike GameNexus. Durante a
realização dos pré-eventos, o curso de
Psicologia terá uma participação efetiva, através de professores convidados
para as mesas redondas e palestras,
que irão explorar temas relacionados
aos games. O evento vai buscar inserir
elementos da cultura nordestina nos
jogos. A proposta é expandir o cenário
dos games e fortalecer essa atividade
através de segmentos culturais, como
a música, a dança, o teatro e o cinema.

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)

AUDIOVISUAL

Comunicurtas UEPB divulga edital
para inscrição em mostras competitivas
A Comissão Organizadora da 10ª
edição do Festival Audiovisual de
Campina Grande – Comunicurtas
UEPB inscreve até o dia 8 de outubro
os trabalhos que irão concorrer nas
mostras competitivas do evento, que
será realizado entre os dias 1º e 5 de
novembro. Os interessados poderão
concorrer nas seguintes mostras competitivas: “Tropeiros da Borborema
de Curta Metragem”; “Brasil de Curta
Metragem” (trabalhos de até 20 minutos); “Estalo” (vídeos de até um minuto); “A Ideia é….” (peças publicitárias
em vídeo de até um minuto e meio);
e “Tropeiros de Telejornalismo” (re-

portagens vídeo com duração de até
10 minutos). O regulamento completo
e a ficha de inscrição podem ser acessados no endereço eletrônico www.
uepb.edu.br/comunicurtasuepb. A divulgação do resultado da seleção dos
trabalhos inscritos está prevista para
20 de outubro, nos endereços eletrônicos www.uepb.edu.br e www.uepb.
edu.br/comunicurtasuepb. O Comunicurtas UEPB também contará com
as Mostras Especiais “Cine Teia”, para
produções dos Pontos de Cultura;
“Filmes e Vídeos Convidados”; e “Videoclipes musicais”. Outras informações (83) 3315-3489 e 3315-3438.

CONHECIMENTO

Câmpus de Araruna sedia etapa regional
da 37ª Olimpíada Brasileira de Matemática
Pela segunda vez consecutiva, o
Centro de Ciências, Tecnologia e Saúde da UEPB, localizado no Câmpus de
Araruna, vai sediar uma etapa regional da 37ª Olimpíada de Brasileira de
Matemática – Nível Universitário. Coordenada pelo professor Vital Araújo
Barbosa de Oliveira, a olimpíada, em
sua primeira etapa, acontece no dia 18
de setembro, a partir das 14h, e terá
duração de quatro horas. A segunda
etapa será realizada nos dias 17 e 18
de outubro. As provas serão aplicadas no Câmpus de Araruna. Além das
medalhas e certificados, os estudantes
com melhor desempenho serão convidados a participar da fase nacional,

que está prevista para ser realizada em
outubro. Os vencedores participam da
Semana Olímpica, evento que dá início ao processo de seleção para integrar as equipes que irão representar o
Brasil nas Olimpíadas Internacionais
de Matemática, que reúnem os melhores estudantes de cada país na área,
como a Olimpíada Internacional de
Matemática, Olimpíada Ibero-Americana de Matemática, Olimpíada de
Matemática do Cone Sul, Olimpíada
de Matemática da Comunidade dos
Países de Língua Portuguesa e a Competição Internacional de Matemática
para Estudantes Universitários. Outras informações: (83) 99974-1805.
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