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Reitor anuncia ampliação
das bolsas de assistência estudantil

O

reitor da UEPB, professor
Rangel Junior, anunciou a
ampliação do programa de
bolsas de assistência estudantil da Instituição no próximo ano. A informação foi repassada aos representantes
do Diretório Central dos Estudantes,
durante reunião realizada no dia 2
de outubro, no Gabinete da Reitoria.
Conforme o reitor, a Administração
Central da Universidade vai aumentar
em 10% o número de bolsas ofertadas
e incrementar em 15% o valor destas
bolsas. Além disso, entre as várias
ações que estão sendo projetadas pela
Administração Central da UEPB para
2016, voltadas especificamente a classe estudantil, foi anunciada a criação

de um programa próprio de mobilidade internacional, através do qual a
Universidade vai possibilitar, com recursos próprios, que alunos da graduação possam estudar no exterior. No
próximo ano será lançado o primeiro
edital, com a oferta de 10 vagas de intercâmbio em países como Espanha,
Portugal, Itália, entre outros. Também
na área de mobilidade, a partir de 2016
a UEPB vai ofertar bolsas para cursos
de idiomas (Espanhol e Inglês), com
o objetivo de preparar os alunos da
Instituição no que diz respeito ao conhecimento de outras línguas e, assim,
torná-los mais bem preparados para
testes de nivelamento como DELE
e TOEFL ITP, essenciais para quem

deseja participar dos programas de
intercâmbio acadêmico. A proposta é
ofertar 100 bolsas no próximo ano. O
reitor afirmou que além destas ações
outras iniciativas voltadas para os universitários estão sendo formatadas e,
em breve, serão divulgadas. “Estamos
focados em ofertar as melhores condições de estudo e qualificação para os
nossos estudantes, desde questões de
infraestrutura da Universidade, onde
já vamos executar importantes obras,
graças a recursos federais conquistados através de projetos, até a assistência estudantil, que garante o curso na
vida acadêmica com menos dificuldades e mais possibilidades de investir
no aprendizado”, destacou Rangel.
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ATÉ 16 DE OUTUBRO

UEPB celebra
convênios com
instituições italianas

Mestrado em Desenvolvimento Regional
inscreve para formação de nova turma

A UEPB, através da Coordenadoria
de Relações Internacionais, celebrou
convênios de cooperação acadêmica
com instituições italianas. O convênio com a Universitá del Salento prevê
intercâmbio entre as instituições, realização de Mestrados de forma conjunta e publicações científicas. O convênio com a Universitá Degli Studi
Internazionali di Roma também prevê
troca de experiências e intercâmbio
entre os acadêmicos e professores das
instituições. A proposta abre novas
fronteiras para os alunos da UEPB,
que poderão fazer cursos de graduação e pós na universidade italiana.

O Mestrado em Desenvolvimento Regional da UEPB inscreve até 16
de outubro, através do link https://
academico.uepb.edu.br/scapg/index.
php/inscricoes/, os interessados em
participar da seleção para formação
de nova turma. Estão sendo ofertadas
20 vagas e podem se inscrever portadores de diploma em nível superior
de distintas áreas do conhecimento.
Após a inscrição online, os candidatos devem entregar, por via postal ou
presencialmente, entre os dias 19 e 23
de outubro, a documentação comprobatória do Currículo Lattes, cópias de
RG, CPF, Título de Eleitor, Certificado de Reservista (para candidatos

do sexo masculino), passaporte (para
candidatos estrangeiros), Diploma e/
ou Certificado de Graduação, além
de comprovante de proficiência em
língua estrangeira com nota igual ou
maior que 7,0. Toda a documentação
deve ser entregue na Secretaria do
Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional, localizada
no Centro de Integração Acadêmica,
Rua Domitila Cabral de Castro, S/N,
Bairro Universitário, Campina Grande – PB, CEP: 58.429-500. O processo
seletivo se dará em quatro etapas: O
resultado final da seleção será divulgado no dia 15 de dezembro. Outras
informações: (83) 3344-5305.

14 VAGAS

DEMANDA 02/2015

UEPB passa a integrar
Polo do Mestrado
Profissional em Física

Coordenadoria de Relações Internacionais
inscreve para prova de nivelamento TOEFL ITP

A UEPB passou a integrar o Polo
do Mestrado Nacional Profissional em
Ensino de Física, vinculado à Sociedade Brasileira de Física. A proposta
encaminhada pela UEPB foi aprovada
pela Comissão de Pós-Graduação do
Mestrado. Estão sendo oferecidas 14
vagas para professores que já atuam
no Ensino Fundamental, lecionando a
disciplina de Física, mas que ainda não
tem pós-graduação na área. O edital já
foi publicado e as inscrições acontecem até segunda (12), no site http://
www.sbfisica.org.br/mnpef, onde também está disponível o edital completo.
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A Coordenadoria de Relações Internacionais da UEPB informa aos estudantes de graduação e pós-graduação da Instituição que estão abertas as
inscrições para a prova de nivelamento
em Língua Inglesa TOEFL ITP. O teste
faz parte das ações do programa “Inglês sem Fronteiras”, cujo objetivo é
ampliar o acesso dos alunos a programas de intercâmbio, oferecendo oportunidades de aprendizagem de Língua
Inglesa nas universidades brasileiras.
O nivelamento é gratuito e podem
participar alunos de graduação, mestrado e doutorado da UEPB. Trata-se
de uma ação conjunta entre a UEPB,

através da Coordenadoria de Relações
Internacionais e do Departamento
de Letras e Artes, em parceria com o
MEC, Secretaria de Ensino Superior e
Capes. As novas aplicações para a Demanda 02/2015 serão nos dias 13, 19 e
26 de outubro; 3, 16 e 21 de novembro;
1º e 14 de dezembro, às 14h, no Auditório II do Centro de Integração Acadêmica, Câmpus de Bodocongó, em
Campina Grande. As inscrições estão
abertas no link http://isf.mec.gov.br/
ingles/pt-br/. No site, o aluno também
tem acesso ao Manual do Candidato
ao TOEFL ITP, para conhecer as informações sobre o exame.
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