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Edital PROBEX
inscreve projetos e
programas extensionistas

X Comunicurtas UEPB
inscreve até 8 de outubro

A

Comissão Organizadora do X
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 podem
concorrer nas mostras “Tropeiros
da Borborema de Curta Metragem”;
“Brasil de Curta Metragem” (trabalhos
de até 20 minutos de duração); “Estalo” (vídeos de até um minuto); “A Ideia
é….” (peças publicitárias em vídeo de
até um minuto e meio); e “Tropeiros de
Telejornalismo” (reportagens de vídeo
com até 10 minutos). O regulamento
completo e a ficha de inscrição podem
ser acessados no endereço eletrônico
www.uepb.edu.br/comunicurtasuepb.
Junto com a ficha de inscrição, devidamente preenchida e assinada, devem
ser enviadas à Organização do Festival

2 (duas) cópias em DVD do trabalho.
Caso um mesmo realizador deseje inscrever mais de um trabalho, deverá
enviar cópias distintas de cada filme
e ficha de inscrição para cada trabalho inscrito. O endereço de postagem
é: Universidade Estadual da Paraíba,
Coordenadoria de Comunicação, aos
cuidados de Hipólito Lucena, Rua das
Baraúnas, 351, 1º andar – Bairro Universitário, CEP: 58.429-500, Campina
Grande – PB. Os filmes também poderão ser enviados via Vimeo ou Youtube, para o email uepbcomunicurtas@
gmail.com, juntamente com a ficha
de inscrição devidamente preenchida,
e também a senha de acesso, quando
for o caso. Não serão aceitos links de
transferência de arquivos como WeTransfer, Dropbox, SendSpace, etc.
A divulgação do resultado da seleção
será no dia 20 de outubro. Outras informações: (83) 3315-3438.

A Pró-Reitoria de Extensão da
UEPB lançou edital para inscrição de
programas e projetos extensionistas
no Programa de Concessão Bolsa de
Extensão - Cota 2015/2016. As inscrições ocorrem até 18 de outubro
através do link https://sistemas.uepb.
edu.br/eprobex. Podem inscrever seus
programas e projetos no PROBEX os
coordenadores, docentes e técnicos
administrativos do quadro efetivo da
UEPB com nível superior. No momento da inscrição, são exigidas cópias do
programa ou do projeto, Ata da Assembleia Departamental na qual deve
constar a comprovação da sua aprovação e ficha de cadastro para ações
extensionistas devidamente preenchida. Em não acontecendo Assembleia
Departamental no período de inscrição, poderá o coordenador solicitar da
Chefia Departamental ad referendum
a aprovação de seu projeto ou programa, ainda que seja necessária sua
apreciação pela assembleia em data
posterior. No caso de técnico administrativo do quadro efetivo, será necessário o ad referendum do chefe do
setor no qual ele é lotado, juntamente
com declaração liberando-o da carga
horária para a execução da ação de
extensão proposta. A seleção ocorrerá
de 19 de outubro a 5 de novembro e o
resultado final será publicado no dia 9
de novembro. A ficha de cadastro e o
modelo para apresentação do projeto
e do relatório atualizado referente aos
projetos em andamento estão disponíveis no site www.uepb.edu.br/proex.
Outras informações: (83) 3315-3401.
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Câmpus VI promove
eventos na área
de Linguística
O Câmpus VI da UEPB, localizado
em Monteiro, promove entre os dias 13
e 16 de outubro, dois eventos na área
de Letras e Linguística. Tratam-se do
4º Colóquio de Estudos Linguísticos e
Literários e do 1º Encontro de professores em Letras do Cariri paraibano.
Nesta 4ª edição, o Colóquio pretende
estreitar e ampliar o diálogo acadêmico de docentes e alunos do Câmpus
de Monteiro, bem como entre estes e
pesquisadores e estudantes de outros
câmpus da Instituição e de outras instituições de ensino superior da região
e de outros estados brasileiros, com
vistas a constituir-se numa via de consolidação do próprio curso de Letras
do CCHE, criado em 2006 na região
do Cariri Paraibano. Nesta edição, somou-se a ele o 1º Encontro de Formação de Professores em Letras do Cariri
Paraibano, com o objetivo de promover a aproximação entre o Curso de
Letras da UEPB em Monteiro e os professores da Educação Básica da região.
As duas atividades serão realizadas no
Centro de Ciências Humanas e Exatas
da UEPB, em Monteiro, e apresentam
como tema geral “O desafio de pensar
o presente: discurso, educação e subjetividades”. Os eixos temáticos envolvem “Educação, Letramentos e Práticas Pedagógicas”, “Ensino de Línguas e
de Literaturas”, “Estudos Linguísticos:
teorias, descrição e análise linguística”,
“Literaturas em Língua Portuguesa”,
“Literaturas Espanhola e Hispano-americana”, “Sociologia, Filosofia e Psicologia” e “Teoria e Crítica Literárias”.

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)

LÍNGUA ESPANHOLA

Inscrições para exame DELE
acontecem até 14 de outubro
Estão abertas até o dia 14 de outubro as inscrições para o exame Diplomas de Español como Lengua Extranjera, nos níveis A1, A2, B1, B2,
C1 e C2. As inscrições estão sendo
realizadas na Sala da Coordenadoria
de Relações Internacionais, localizada
na Rua das Baraúnas, 351, 2º andar do
Prédio Administrativo da UEPB, no
bairro de Bodocongó, em Campina
Grande, nas terças, quartas e quintas, no horário das 9h30 às 11h30.
A UEPB é um Centro Aplicador do
DELE e vai realizar, nos dias 20 e 21
de novembro, o exame para atender

à comunidade acadêmica interessada
em obter o certificado do Diploma
de Espanhol em Língua Estrangeira
(DELE). Para participar do exame, o
candidato deve apresentar a seguinte
documentação: duas cópias da identidade (apenas RG ou passaporte); duas
cópias do comprovante de residência;
comprovante do pagamento da Guia
de Recolhimento da UEPB do teste
para o nível escolhido até o dia 14 de
outubro, acessível no link https://sistemas.uepb.edu.br/GRUEPB/, e duas
vias do formulário de inscrição devidamente preenchido.

STICTO SENSU

Mestrado em Ciências Agrárias abre
seleção para preenchimento de 15 vagas
O Programa de Pós-Graduação em
Ciências Agrárias da UEPB lançou
o edital com as normas do processo
seletivo para o preenchimento de 15
vagas do curso de Mestrado em Ciências Agrárias. As inscrições estão sendo realizadas até o dia 16 de outubro.
Estruturado na área de concentração
Agrobioenergia e Agricultura Familiar, o curso possui as seguintes linhas
de pesquisa: Energias Renováveis e
Biocombustíveis; Agricultura Familiar
e sustentabilidade; e Biotecnologia e
Melhoramento Vegetal. As inscrições
podem ser feitas através do endereço
eletrônico
https://academico.uepb.

edu.br/scapg/index.php/inscricoes.
Após a inscrição o candidato deve
apresentar sua documentação pessoal
entre os dias 19 a 22 de outubro, na
Secretaria do Mestrado em Ciências
Agrárias, Centro de Integração Acadêmica, 3º andar, Sala 310, no bairro de
Bodocongó. De acordo com o calendário de atividades da seleção, a prova
escrita está prevista para ser realizada
no dia 5 de novembro. Já as entrevistas dos candidatos classificados serão
feitas nos dias 18 e 19 de novembro.
O edital completo está disponível no
site www.uepb.edu.br. Outras informações: (83) 3344 – 5301.
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