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Servidor da UEPB recebe prêmio
de melhor dissertação do Brasil
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{ BANCO DE DADOS {

Simpósio Brasileiro de Banco de Dados, realizado na cidade de Petrópolis (RJ) pela
Sociedade Brasileira de Computação,
entre os dias 13 e 16 deste mês, congratulou uma pesquisa que começou a ser desenvolvida há três anos
pelo servidor técnico administrativo
da UEPB, Demétrio Gomes Mestre. Inscrita no concurso de melhor
dissertação do biênio 2013/2014,
a pesquisa “Uma abordagem para
aprimoramento do balanceamento
de carga do Método de Resolução de
Entidades Standard Blockinq baseado em MapReduce” venceu 36 concorrentes e ficou com o 1º lugar da
disputa. De acordo com Demétrio
Gomes, que desenvolve suas atividades na Divisão de Desenvolvimento
de Sistemas da Coordenadoria de
Tecnologia da Informação e Comunicação da UEPB, essa pesquisa

Edição Nº.

auxilia nas buscas por informações
similares que estão representadas de
forma diferente nas bases de dados.
Segundo ele, o propósito do estudo
é extrair informações mais precisas com maior rapidez, a partir dos
dados armazenados. “Nosso estudo
aborda a possibilidade de, no futuro,
através do setor de Informática da
UEPB desenvolvê-la para a limpeza,
integração e padronização das informações existentes nas bases de dados
dos sistemas da Instituição, de forma
rápida e eficiente. É como se fôssemos
buscar informações específicas de forma direta, a partir da resolução de entidades em banco de dados”, acrescentou o servidor. O Simpósio Brasileiro
de Banco de Dados reuniu pesquisadores, estudantes e profissionais do
Brasil e do exterior, que apresentaram
e discutiram temas relacionados aos
últimos avanços da área.

UNIVER-CIDADE

Projeto busca
melhorar indicadores
sociais de municípios
A UEPB, através do Mestrado de
Desenvolvimento Regional, realiza dia
28 de outubro, às 14h, no Auditório
III do Centro de Integração Acadêmica, em Bodocongó, a apresentação
do projeto “Univer-Cidade”, que visa
desenvolver parcerias para melhorar
os indicadores sociais de municípios
paraibanos. A iniciativa possibilitará a construção de diagnósticos mais
precisos acerca dos Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) das
localidades. Proposta que possibilita
a presença da UEPB em cidades onde
não há câmpus da Instituição, o Univer-Cidade colabora de forma particular para organizar ações focadas na
identificação dos problemas nas áreas
de Educação, Saúde, Meio Ambiente,
Economia Solidária, Governança e
outras, para que sejam desenvolvidas
atividades de qualificação pessoal para
o enfrentamento de questões críticas.
De acordo com o professor Cidoval
Morais, coordenador do projeto, a intenção é contribuir para a melhora da
qualidade de vida da população dos
municípios participantes. Além da
apresentação do projeto, o evento servirá para exposição dos resultados alcançados nas iniciativas pioneiras nos
municípios de Juazeirinho e Caraúbas,
que já fazem parte da iniciativa. Em
ambos, o Univer-Cidade já mantém
grupos de trabalhos que desenvolvem
ações nas áreas de Educação, Cultura,
Desenvolvimento Econômico, Social e
Meio Ambiente. Cidoval destaca que,
além dessas duas cidades, outras já integram o projeto através de movimentos sociais e entidades sindicais.
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Prestação de contas da
execução orçamentária
será dia 12 de novembro
Dentro da política de transparência
adotada pela Administração Central
da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), será realizada no dia 12 de
novembro, às 9h, no Auditório do Departamento de Psicologia, no Câmpus
de Bodocongó, em Campina Grande, a
apresentação de prestação de contas da
execução orçamentária da Instituição,
com transmissão ao vivo, online, através
do portal da UEPB (www.uepb.edu.br).

AUDIOVISUAL

Data de realização
do 10º Comunicurtas
UEPB é adiada
A Coordenação Geral do X Festival
Audiovisual de Campina Grande – Comunicurtas UEPB anunciou que a data
de realização do evento, prevista para o
período de 1º a 5 de novembro, foi adiada para o período de 1º a 5 de dezembro,
em virtude da greve na Universidade
Estadual, que impossibilita a participação de alunos da Instituição residentes
em outras cidades nas equipes de apoio,
bem como nos minicursos e palestras
do festival. O período de inscrições de
trabalhos para concorrer nas mostras
competitivas foi encerrado no dia 8 de
outubro e a relação dos trabalhos selecionados será divulgada no dia 3 de novembro, nos endereços eletrônicos www.
uepb.edu.br e www.uepb.edu.br/comunicurtasuepb.

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)

EDUEPB é finalista do maior prêmio
das editoras universitárias brasileiras
A Editora da UEPB foi classificada
como finalista do Prêmio ABEU 2015,
a mais importante premiação concedida pela Associação Brasileira das Editoras Universitárias. Ela concorre na
categoria Tecnociências, com o livro
“Tecnologia Social: contribuições conceituais e metodológicas”. Publicada
em coedição com a Editora Insular, a
obra é de autoria de Renato Dagnino,
um dos pesquisadores de maior referência na América Latina no campo
dos estudos em Ciência, Tecnologia
e Sociedade. Os primeiros lugares do
Prêmio ABEU serão anunciados na solenidade de entrega da premiação, a ser
realizada no dia 10 de novembro, em
São Paulo. O prêmio se divide em três
categorias, cada qual reunindo três finalistas – Tecnociências, Humanidades
e Projeto Gráfico. “A classificação entre
os finalistas não só ratifica a projeção
crescente da EDUEPB entre as editoras
universitárias, como também comprova o acerto de uma política editorial de
relevância, tanto para a comunidade

acadêmico-científica quanto para os
diversos segmentos da sociedade”, destaca o reitor Rangel Junior. Concorrem
com a EDUEPB, a Editora Fiocruz, com
o livro “Cidades Saudáveis? Alguns
olhares sobre o tema”, de Carmen Beatriz Silveira, Tânia Maria Fernandes e
Bárbara Pellegrini; bem como a Editora
Museu Paraense Emilio Goeldi, com a
obra “Plantas Aromáticas do Ver-o-Peso”, organizada por Maria das Graças
Bichara Zoghbi, Milton Guilherme da
Costa Mota e Carmen Célia da Costa
Conceição. “Observando o conjunto
dos finalistas, chama atenção dois fatos: a comprovação de termos editoras
universitárias de grande e médio portes, publicando ao mesmo tempo livros
de reconhecida referência nacional; e a
relevância das parcerias com editoras
comerciais, com vistas a agregar maior
valor em termos de mercado e de capacidade de socialização do conhecimento junto à sociedade”, afirma o diretor
da EDUEPB, professor Antonio Roberto Faustino.
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Mestrado e Doutorado em Literatura
e Interculturalidade oferecem 36 vagas
O Programa de Pós-Graduação
em Literatura e Interculturalidade da
UEPB divulgou o edital para inscrição
nos cursos de Mestrado e Doutorado.
As inscrições estão sendo realizadas
até o dia 30 de outubro, através do
link https://academico.uepb.edu.br/
scapg/index.php/inscricoes. Podem
se inscrever no processo seletivo, graduados e/ou concluintes ou mestres e/
ou concluintes do mestrado em Letras
e áreas afins. Para fins de inscrição
são exigidos ficha devidamente preenchida, projeto de pesquisa em três
vias impressas e uma em CD-ROM,
além de Currículo Lattes em uma via,
com documentação comprobatória.
A documentação pode ser entregue
presencialmente ou por via postal
(SEDEX), com postagem endereçada
para Programa de Pós-Graduação em
Literatura e Interculturalidade, Centro
de Integração Acadêmica da UEPB,
Rua Domitila Cabral de Castro, S/N,
3º andar, Sala 313, Bodocongó, CEP:
58.429-570, Campina Grande – Paraíba. Estão sendo ofertadas 23 vagas
para o Mestrado e 13 para o Doutora-

do. As linhas de pesquisa dos cursos
são “Literatura, Memória e Estudos
Culturais”, “Literatura e Hermenêutica” e “Literatura Comparada e Intermidialidade”. A seleção constará das
seguintes etapas: análise do projeto de
pesquisa, prova escrita, arguição sobre o projeto de pesquisa, análise do
currículo e prova de proficiência em
língua estrangeira. O resultado final
da seleção será divulgado no dia 18 de
dezembro. O edital completo está disponível no site www.uepb.edu.br.

PARA LICENCIADOS

Inscrições para Mestrado em Formação
de Professores seguem até 30 de outubro
Estão abertas até o dia 30 de outubro as inscrições para o Mestrado em
Formação de Professores da UEPB. O
público-alvo são portadores de diplomas em cursos de licenciaturas, habilitados e/ou atuando na Educação
Básica. Os interessados em participar
da seleção devem efetuar inscrição
através do link https://academico.
uepb.edu.br/scapg/index.php/inscricoes/, com posterior entrega da documentação na sede do Programa
de Pós-Graduação em Formação de
Professores, no Centro de Integração
Acadêmica, localizado na Rua Domi-

tila Cabral, S/N, 3º andar, Sala 327,
Câmpus de Bodocongó, nos dias 3 e
4 de novembro, das 8h às 11h e das
14h às 17h. Estão sendo ofertadas 27
vagas para a turma 2016. As linhas
de pesquisa são “Linguagens, Culturas e Formação Docente” e “Ciências,
Tecnologias e Formação Docente”. O
processo de seleção se dará mediante
realização de análise do projeto, prova escrita e arguição sobre o projeto
de pesquisa. O resultado final será
divulgado no dia 18 de dezembro.
O edital completo está disponível no
site www.uepb.edu.br.

16 VAGAS

Mestrado em Psicologia
da Saúde inscreve para
nova turma
Estão abertas até 27 de outubro as
inscrições para a formação de nova turma do Mestrado em Psicologia da Saúde
da UEPB. O curso, que oferece as linhas
de pesquisa “Processos Psicossociais em
Saúde e Trabalho” e “Saúde e Subjetividade”, irá preencher 16 vagas para a turma 2016. Para se inscrever o candidato
deve comparecer a Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da
Saúde, no Departamento de Psicologia,
Câmpus de Bodocongó, ou efetuar inscrição por via postal, através de SEDEX,
com data de postagem até o último dia
das inscrições. Deve ser apresentado no
ato da inscrição o formulário do candidato devidamente preenchido, uma foto
3×4 recente, cópias do RG e CPF, diploma, Currículo Lattes impresso e cópia do
projeto de pesquisa. A prova de conhecimento específico está marcada para o
dia 11 de novembro. A análise e realização de defesas dos projetos serão entre
os dias 24 e 26. A avaliação de currículo
entre os dias 3 e 7 de dezembro, com resultado final programado para o dia 18.
O edital completo está disponível no site
www.uepb.edu.br.
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