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TECNOLOGIA 3D

{

Workshop Internacional em Manufatura
Aditiva para Saúde será lançado segunda

N

a próxima segunda-feira (28),
o Laboratório de Tecnologias
3D do Núcleo de Tecnologias
Estratégicas em Saúde da UEPB vai
lançar a primeira edição do Workshop
Internacional em Manufatura Aditiva
para Saúde (WIMAS). A cerimônia
de lançamento ocorrerá às 19h30, no
Museu Assis Chateaubriand, localizado na Rua João Lélis, 581, no bairro Catolé. O WIMAS será realizado
de 18 a 20 de novembro e vai reunir
estudantes de graduação e pós-graduação, profissionais da saúde e empresas de manufatura aditiva voltadas

para a assistência à saúde. O evento
vai promover a troca de experiência
em diferentes visões e campos de atuação que estimulam novas perspectivas da potencialidade das tecnologias
3D e as demandas crescentes por equipamentos e procedimentos para saúde
que contribuem de forma definitiva
para a longevidade e qualidade de
vida dos pacientes. A coordenadora
do Laboratório do Tecnologias 3D do
NUTES, Nadja Oliveira, ressalta que é
um momento para consolidar o campo da manufatura aditiva para a saúde
no Brasil. “O evento é um momento

fértil para atualização de conhecimentos, desenvolvimento de parcerias e
construção de negócios que venham a
consolidar e expandir as contribuições
revolucionárias das tecnologias 3D
para o diagnóstico, intervenções e tratamento de pacientes”, destaca. Com a
realização de mesas redondas de cooperação e negócios, o WIMAS induz
os atores da indústria 3D e profissionais de saúde a uma integração entre
laboratórios de pesquisa, empresas,
profissionais liberais e prestadores de
serviços de saúde. Mais informações:
http://www.wimas2015.com/
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UEPB seleciona
docente para Doutorado
Transdisciplinar
A Universidade Estadual da Paraíba, através da Coordenadoria de
Relações Internacionais, divulgou
Chamada para Seleção Interna de professor da Instituição interessado em
participar do Programa de Doutorado
de Pesquisa Transdisciplinar da Universitá Degli Studi Internazionali di
Roma. A Chamada visa selecionar um
professor efetivo da UEPB para participar do curso “Dottorati di Ricerca
em seu XXXI Ciclo”. Promovido pela
Universitá Degli Studi Internazionali
di Roma, o curso com duração de três
anos tem início das aulas previsto para
janeiro de 2016. A seleção de docente
da UEPB é fruto de Convênio de Cooperação Acadêmica celebrado entre a
UEPB e a universidade italiana. Para
se candidatar a vaga o docente precisa
atender aos requisitos como ser pessoa
física habilitada à prática de todos os
atos da vida civil; ser brasileiro nato
ou naturalizado; ser professor(a) efetivo(a) da UEPB e estar exercendo regularmente suas atividades de docência
na Instituição. Ele também deve possuir graduação em qualquer curso da
área de conhecimento das ciências sociais aplicadas ou áreas afins. Os interessados em concorrer à vaga deverão
submeter suas candidaturas na Coordenadoria de Relações Internacionais até o dia 23 de outubro de 2015,
com a posse de seguintes documentos
originais ou autenticados: RG, CPF,
Currículo Lattes e documentos comprobatórios. O edital completo está disponível no site www.uepb.edu.br.

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)

Encontro debaterá ciência e tecnologia
para o desenvolvimento
A UEPB, através da Pró-Reitora
de Pós-Graduação e Pesquisa, realiza
entre os dias 11 e 13 de novembro, no
Centro de Integração Acadêmica, no
Câmpus de Bodocongó, o 22º Encontro de Iniciação Científica da Instituição. O evento terá como tema central
“Ciência e Tecnologia Para o Desenvolvimento”. As atividades estão distribuídas entre palestras, mesa redonda,
apresentação de trabalhos e minicursos. A estimativa da organização é que
este ano mais de 1.500 pessoas, entre
estudantes, professores e pesquisadores de várias universidades do país
participem da edição 2015. A Iniciação
Científica é um programa coordenado
pelo Conselho Nacional de Ciência e
Tecnologia que, desde 1952, vem estimulando os estudantes de graduação

a enveredar pela pesquisa. Os graduandos da UEPB têm participado ativamente do programa, desenvolvendo
pesquisas nas mais variadas linhas do
conhecimento. Atualmente, 428 projetos desenvolvidos por estudantes da
UEPB estão em plena execução em todos os câmpus. Cada projeto pode envolver até quatro alunos, dependendo
da abrangência do tema e da pedagogia
do professor. A Instituição conta com
516 alunos contemplados pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
Científica (PIBIC), sendo que desse
universo apenas 161 são financiadas
pelo CNPq. Os demais são financiados
exclusivamente pela UEPB. A UEPB é
a única universidade do país que financia a maioria das bolsas de iniciação
científica.

FRANZ KAFKA

1ª Jornada de Filosofia, Literatura e Linguagens
A UEPB promove entre os dias 1º
e 02 de outubro a 1ª Jornada de Filosofia, Literatura e Linguagens: as
metamorfoses de Franz Kafka. Com
conferências, sessões de comunicação
e exibição de filme, a programação
será sediada na Central de Integração
Acadêmica e no Cine São José, em
Campina Grande, com entrada franca.
O objetivo do evento é comemorar o
centenário de A Metamorfose, obra
mais conhecida do escritor tcheco, e
nesta ocasião não apenas dar a saber
mais sobre ele, como também proporcionar visibilidade aos estudos empre-

endidos sobre os seus textos e temas.
A abertura se dará no Cine São José,
às 19h, com a professora Ilana Viana
do Amaral. A conferência de abertura terá como eixos os teóricos Slavoj
Žižek, Walter Benjamin e Guy Debord, alinhados a obra de Franz Kafka.
A jornada é realizada pelo Curso de
Filosofia da UEPB, o Extemporâneo –
Núcleo de Pesquisa em Filosofia Contemporânea, e organizada pelos professores Reginaldo Oliveira e Ricardo
Soares. Outras informações: https://
sites.google.com/site/jornadakafikanianaceducuepb/home.
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Mestrados acadêmico e profissional em
Ensino de Ciências abrem seleção
A Coordenação da Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática da UEPB divulgou
o edital da seleção para formação de
novas turmas dos mestrados acadêmico e profissional em Ensino de Ciências e Educação Matemática. Estão
sendo ofertadas 24 vagas para o Mestrado Acadêmico e 25 vagas para o
Profissional. Podem concorrer licenciados e bacharéis em Física, Matemática, Química, Biologia, Ciências,
Pedagogia, Ciências da Computação
e Estatística. As inscrições serão efetuadas através do endereço https://
edna.uepb.edu.br/scapg e posteriormente ratificadas com a entrega dos
documentos exigidos, pessoalmente

ou por via postal, no período de 13
a 19 de outubro, das 8h às 12h e das
14h às 17h, na Secretaria do Mestrado em Ensino de Ciências e Educação Matemática, localizada no Bloco
C, 3º Andar do Centro de Ciências e
Tecnologia, Campus de Bodocongó –
Campina Grande, PB. O processo seletivo se dará em quatro etapas: prova
escrita, no dia 26 de outubro; arguição
do projeto de pesquisa, de 9 a 11 de
novembro; análise do Currículo Lattes; e prova escrita de Língua Inglesa,
no dia 17 de novembro. O resultado
da seleção será divulgado no dia 26
de novembro. O edital completo está
disponível no site www.uepb.edu.br.
Outras informações: (83) 3315-3409.

TREINAMENTO

UEPB vai construir barragem
subterrânea no Câmpus de Catolé do Rocha
A UEPB vai construir uma barragem subterrânea nas instalações do
Câmpus IV, em Catolé do Rocha. A
obra será realizada a partir de uma
parceria firmada entre a UEPB, o
Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural, o Sindicato dos Produtores
Rurais e a Prefeitura Municipal de
Catolé do Rocha. Conforme explicou
o professor Edivan Silva Nunes Júnior, diretor do Câmpus, a iniciativa
consiste na parte prática de um treinamento que o Senar vai oferecendo
a 17 produtores rurais das comunidades de Brejo dos Santos e Brejo do
Cruz, nos dias 28, 29 e 30 de setembro. O treinamento busca capacitar
os produtores da região, oferecendo
alternativas práticas para o enfrentamento da seca que assola a região.
Alguns estudantes do Centro de Ciências Humanas e Agrárias (CCHA)
participarão do treinamento. Toda a

parte teórica será ministrada nas próprias comunidades. Para viabilizar a
construção da barragem, a Prefeitura
Municipal vai emprestar uma retroescavadeira, além de ceder 100 metros de lonas que serão usadas para
fazer o equipamento. Professor Edivan Silva explica que a ação visa possibilitar o armazenamento da água
subsuperficial para utilização agrícola nos períodos de maior escassez. Ele
disse que a construção da barragem é
uma demanda antiga de professores e
alunos do CCHA, visto que o Câmpus, onde também funciona a Escola
Agrotécnica do Cajueiro, precisa de
água para manter os seus projetos em
andamento e a seca compromete este
trabalho. A barragem subterrânea é
uma tecnologia que permite armazenar água no subsolo, para ser usada
na produção agrícola, principalmente
no período de estiagem.

Diário da Borborema
estará disponível
para pesquisa
até final de outubro
Até o final de outubro, o acervo
do Diário da Borborema, adquirido
em regime de comodato pela UEPB
junto aos Diários Associados, estará a
disposição do público para pesquisa.
O acervo com mais de 800 cadernos
que retratam mais de meio século da
história de Campina Grande, com
alguns fragmentos da Paraíba e do
Brasil, se encontra na Biblioteca Átila
Almeida, que funciona no Câmpus de
Bodocongó da Instituição.
Antes de liberar o acervo para
consulta pública, a UEPB, através da
Pró-Reitoria de Cultura, Coordenadoria de Comunicação e da Biblioteca Central, está realizando toda a
catalogação do material. A bibliotecária Estela Santos, responsável pelo
trabalho, ressalta que o processo de
catalogação está bastante adiantado e
deve ser concluído ainda este mês. Os
cadernos “azuis” com exemplares do
DB estão sendo organizados por data,
mês e ano, e receberão um código,
para facilitar a pesquisa. A primeira
parte dos trabalhos foi a higienização
da coleção. Só após o término da catalogação o material estará disponível
para consulta. Além do acervo do DB,
a Átila Almeida também guardará
parte do acervo fotográfico do Diário
da Borborema e os discos de vinil da
antiga Rádio Borborema, hoje Rádio Clube. Considerado um tesouro
que guarda a memória de Campina
Grande durante mais de meio século,
o acervo do DB contabiliza mais de
17 mil edições do periódico, desde a
primeira edição histórica do dia 2 de
outubro de 1957 até a última edição
do dia 1º de fevereiro de 2012.
O acervo fotográfico contém entre
5 mil e 6 mil fotos registrando a história de Campina Grande e da Paraíba,
enquanto o discográfico está estimado em 5,5 mil LPs totalizando aproximadamente 70 mil faixas músicais.
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