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22º Encontro de Iniciação
Científica inscreve participantes
s alunos da UEPB que são
bolsistas de iniciação científica têm até o dia 3 de novembro para se inscreverem no 22º
Encontro de Iniciação Científica da
Instituição. O evento, que acontece
entre os dias 11 e 13 do mesmo mês,
no Centro de Integração Acadêmica,
no Câmpus de Bodocongó, terá a participação de cerca de 1.200 estudantes que desenvolvem atividades de
pesquisa, uma vez que serão expostos
426 trabalhos divididos em oito áreas
de conhecimento.
A confirmação da participação desses
estudantes deve ser feita através do
site oficial do encontro (http://congresso.uepb.edu.br/pibic/). Também
podem participar os demais alunos
da UEPB e de outras instituições de

Edição Nº.

ensino superior, uma vez que fazem
parte da programação minicursos,
palestras, apresentações orais, painéis, lançamentos de livros, entrega
de premiações e shows culturais. O
período de inscrição para ouvintes
também segue até o dia 3 de novembro. Os interessados em participar dos
minicursos podem escolher até dois dos
16 que serão ofertados, devendo haver
compatibilidade nos horários. Podem
se inscrever entre 15 e 30 participantes
de acordo com a quantidade de vagas
de cada minicurso. Já os projetos de iniciação científica estarão subdivididos
nas seguintes áreas: Ciências Exatas da
Terra, Ciências Biológicas, Engenharias,
Ciências da Saúde, Ciências Agrárias,
Ciências Sociais Aplicadas, Ciências
Humanas e Linguística, Letras e Artes.

INGLÊS

CoRI informa sobre
inscrições para prova
de nivelamento TOEFL
A Coordenadoria de Relações Internacionais da Universidade Estadual da Paraíba 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 Universidade.
Trata-se de uma ação conjunta entre
a Universidade Estadual, através da
Coordenadoria de Relações Internacionais e do Departamento de Letras
e Artes, em parceria com o Ministério
da Educação, Secretaria de Ensino Superior e Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal em Nível Superior.
As novas aplicações para a Demanda 02/2015 serão nos dias 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,
localizado no Câmpus Universitário
de Bodocongó, em Campina Grande.
As inscrições, realizadas pela internet,
estão abertas no endereço eletrônico
http://isf.mec.gov.br/ingles/pt-br/.
No site do programa, o aluno também tem acesso ao Manual do Candidato ao TOEFL ITP, para conhecer as
informações sobre o exame e também
sobre todos os procedimentos para realizá-lo.
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Departamento de Educação promove
curso sobre violência nas escolas

Coordenadoria de
Tecnologia seleciona
analistas de sistemas
A Coordenadoria de Tecnologia da
Informação da UEPB está com inscrições abertas até o dia 23 de outubro para
selecionar profissionais com formação
superior em Ciências da Computação,
ou áreas afins, para o cargo de Desenvolvedor (Analista de Sistemas). Ao
todo, estão ofertadas seis vagas que serão
preenchidas através de processo seletivo simplificado, com vigência de até 12
meses, sendo renovável de acordo com
a necessidade da Instituição. Os interessados devem enviar currículo com título
“Vaga Desenvolvedor – UEPB” para o
e-mail cpcon@uepb.edu.br. O profissional deve comprovar um ano de experiência com desenvolvimento em Java
EE (Servlet, JSP, JSTLJSF), PrimeFaces,
Bootstrap, Hibernate e Jasper Reports.
A remuneração está fixada no valor de
R$ 3.362,80. Após o período de inscrição os candidatos receberão e-mail com
as datas da seleção, que consiste em teste
teórico-prático em laboratório. O edital
completo está disponível no link http://
comvest.uepb.edu.br/concursos/UepbDesenvolvedorPB2015/. Outras informações pelo e-mail cpcon@uepb.edu.br
ou pelo telefone (83) 3315-3408.
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A UEPB, através do Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e Educação Matemática e do Departamento de
Educação, realiza de 20 a 22 de outubro,
um curso sobre “Violência nas Escolas”,
com o professor Henri Veille Grosjean,
da Universidade de Strasbourg, da França. O curso, destinado a professores e
alunos de graduação e pós-graduação da
UEPB, além de educadores da rede pública de ensino, será ministrado das 14h
às 17h, no Museu Assis Chateaubriand
(MAC), localizado no bairro do Catolé,
em Campina Grande. No total, serão
oferecidas 50 vagas, sendo que os inte-

ressados podem fazer a inscrição no
dia de abertura do curso e no local do
evento. Ao término, eles terão direito a
certificados. Antes do curso, o professor Henri Grosjean ministrará a palestra “Cultura e Interculturalidade”, com
destaque para os diversos conflitos
que atualmente envolvem o Brasil e o
mundo. O especialista vai trabalhar os
conceitos de cultura, multiculturalidade e interculturalidade, abordando
temas como as origens da globalização
e suas consequências nas sociedades
atuais, principalmente no que se refere
às diferenças culturais.

OUTUBRO ROSA

Centro Artístico-Cultural
apoia realização do “2º Chá Rosado”
Inserido na campanha “Outubro
Rosa”, a qual a UEPB está integrada,
o Centro Artístico-Cultural da Instituição apoia a segunda edição do Chá
Rosado, que ocorrerá no dia 27 de
outubro, às 15h, com entrada franca.
Na ocasião, haverá palestra versando
especialmente acerca da importância
da prevenção ao câncer de mama. A
aluna da Oficina de Dança de Salão,
Inês Maria de Almeida, que teve a
doença, também participará da oportunidade, dando um depoimento. A
programação conta ainda com um
chá servido aos participantes e um
momento de beleza, efetuado pelo
Salão de Beleza Bonita Que Só. O

evento também incentiva a doação de
lenços de cabelo, que serão direcionados à Fundação Assistencial da Paraíba. O 2º Chá Rosado acontece por
meio de doações dos alunos que integram a Oficina de Dança de Salão e é
idealizado pela professora voluntária
do Centro, Mércia Moura, que ministra aulas de Dança do Ventre. O Centro Artístico-Cultural da UEPB é localizado na Avenida Getúlio Vargas,
44 (por trás dos Correios – prédio da
antiga faculdade de Administração
da UEPB), no Centro de Campina
Grande. Outras informações podem
ser adquiridas pelo telefone (83)
3310-9719.
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