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CAMPINA GRANDE
COOPERAÇÃO

UEPB e MPPB definem diretrizes
para formalização de parceria institucional
Membros da equipe administrativa
da UEPB e do Ministério Público da
Paraíba se reuniram quarta-feira (7),
em Campina Grande, para definirem
as diretrizes do termo de cooperação
técnico-científica, a ser firmado entre
as instituições, através do qual o MPPB
vai contar com apoio da UEPB para a
realização de análise e fornecimento

de laudos técnicos. A cooperação vai
envolver diversas áreas, quando docentes especializados serão indicados
para analisar questões específicas e,
após seus estudos, emitir laudos técnicos que serão utilizados em ações civis públicas impetradas pelo MPPB. A
formalização do termo deve acontecer
ainda no primeiro semestre do ano.

POR QUE NÃO EU?

Projeto da UEPB vai beneficiar mais
de 150 usuários assistidos pelo CAPS
Com a proposta de inclusão social,
a Universidade Estadual da Paraíba,
através do Departamento de Educação
Física, em parceria com a Prefeitura
de Campina Grande, lançou o projeto
“Dança e Natação Inclusiva para Usuários do Centro de Atenção Psicossocial:
Por Que Não Eu?”, que vai beneficiar

mais de 150 usuários assistidos pelo
CAPS e CAPSinhos, proporcionando
melhor qualidade de vida para estas
pessoas. O projeto começa a ser executado nos próximos dias com as aulas
práticas das modalidades no DEF, nas
segundas e sextas à tarde ou nas terças
e quinta s pela manhã.

UEPB apoia ações
do comitê técnico
de mobilidade urbana
O reitor da UEPB, professor
Rangel Junior, se reuniu na segunda-feira (5), com membros do comitê técnico de mobilidade urbana de
Campina Grande, com os quais estabeleceu parceria para a realização
do 2º Seminário Cidade Expressa.
O encontro terá como proposta debater questões e elaborar projetos
acerca da melhoria do trânsito na
cidade e será realizado no dia 6 de
junho. A participação da UEPB para
a realização do evento se dará com
professores, pesquisadores e alunos
da Instituição, bem como com a
EDUEPB, que irá preparar material
gráfico e produzir um e-book com
o resultado dos debates realizados
sobre o tema no ano passado.

PESQUISA

Núcleo da UEPB
garante qualidade
de alimentos
O Núcleo de Pesquisa e Extensão
em Alimentos da UEPB tem sido cada
vez mais procurado por empresas de
diversos segmentos para lançar no
mercado produtos saudáveis e com
qualidade atestada em laboratório.
Várias empresas têm buscado a Universidade, para utilizar a estrutura do
NUPEA para realização de análises
microbiológicas. Já recorreram ao
Núcleo empresas que atuam na produção de leite e derivados, carnes e
embutidos, panificação, gelificados,
pescados, aves, ovos e derivados, sucos, polpas de fruta e água potável.
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COTA 2014-2015

PÓS-GRADUAÇÃO

PRPGP prorroga
prazo para envio de
propostas do PIBIC

Abertas inscrições para
Especialização em
Educação Étnico-Racial

Museu expõe
“Mostra Nordeste
de Artes Visuais”

A Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da UEPB prorrogou
até o dia 25 de maio o prazo para
envio de propostas para o Programa
Institucional de Iniciação Científica
(PIBIC), Cota 2014-2015, dirigido aos professores pesquisadores
da UEPB, com título de doutor e
mestre do quadro permanente, em
regime de Dedicação Exclusiva,
T-40, em atividade na Instituição e
aos professores visitantes, bolsistas
seniores, DCR e PNPD vinculados
aos programas de Pós-Graduação
da Universidade. Estão sendo ofertadas 511 bolsas de Iniciação Científica no valor individual de R$ 400
e ainda haverá o pagamento da taxa
de bancada aos projetos aprovados de R$ 400 ou de R$ 800.800. O
edital está disponível no site www.
uepb.edu.br.

O Câmpus III da UEPB, localizado em Guarabira, está com inscrições abertas, até o dia 20 de maio,
para o processo seletivo da Especialização em Educação Étnico-Racial
na Educação Infantil. Estão sendo
oferecidas 40 vagas para professores
da rede pública que atuam na primeira fase do ensino fundamental,
inclusive em creches, e a concluintes de qualquer graduação que já
estejam exercendo a prática docente. As inscrições estão sendo feitas
na Secretaria do Departamento de
Educação do CH, Rodovia PB-075,
Km 1, Areia Branca, Guarabira-PB,
nas segundas, terças e sextas-feiras, das 14h às 17h, ou no turno da
noite, todos os dias da semana, das
19h às 21h. O edital completo está
disponível no endereço eletrônico
www.uepb.edu.br.

A descoberta de novos talentos e
a busca pelo caráter questionador das
expressões artísticas são o mote da
“Mostra Nordeste de Artes Visuais”,
que está em cartaz no Museu Assis
Chateaubriand (MAC), em Campina
Grande, até o dia 19 de maio. A exposição é gratuita e conta com a curadoria do professor José Rufino. A iniciativa visa incentivar a circulação de
produções e aumentar o intercâmbio
cultural entre artistas, público e entidades voltadas ao setor.

INCLUSÃO

UEPB debate implantação de ensino
superior no Câmpus Avançado do Serrotão
A Universidade Estadual da Paraíba, em parceria com a Cátedra
UNESCO e a Secretaria de Estado
da Administração Penitenciária da
Paraíba, realiza entre os dias 13 e
14 de maio o Seminário de Educações em Prisões, que irá discutir a
temática “O papel da universidade
na educação de pessoas privadas de
liberdade: debate sobre a implanta-
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ção do curso superior no Câmpus
Avançado da UEPB”. A programação ocorrerá das 8h às 17h, no
Auditório da Biblioteca Central da
UEPB, localizado no Câmpus de
Bodocongó, em Campina Grande.
As inscrições podem ser realizadas através do endereço eletrônico http://proreitorias.uepb.edu.br/
campusavancado/.

MAC

NUTES

Equipe participa de
Encontro de Cirurgia
em Pernambuco
Centenas de estudantes, professores e profissionais visitaram o stand
do Núcleo de Tecnologias Estratégicas
em Saúde da UEPB montado no 9º
Encontro Norte Nordeste de Cirurgia
e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial,
realizado no início do mês, em Recife
(PE). No contato com os pesquisadores, os visitantes se mostraram interessados em firmar parcerias com o
Laboratório de Prototipagem Rápida
do NUTES, que trabalha nas áreas de
prototipagem, biomodelagem, planejamento cirúrgico e guia cirúrgico. O
stand foi coordenado pelos professores
Nadja Oliveira Brito e Rafael Grotta.
Estudantes de graduação e pós-graduação participaram das atividades.

Edição - Maio de 2014
Editora: Tatiana Brandão (DRT-PB 2545)
Redação: Giuliana Rodrigues (DRT-PB 2314),
Givaldo Cavalcanti (DRT-PB 3240)
e Severino Lopes (DRT-PB 1180)
Colaboradores: Juliana Marques e Simone Bezerril
Apoio Técnico: José Arnaud (DRT-RN 0018)
Webdesigner: Thales Lacerda e Martinho Vieira
Réporter Fotográfico: Paizinha Lemos (DRT-PB 1314)
Designer de Impressos e Projeto Gráfico: Júlio Cesar (DRT-PB 5580)

Universidade Estadual da Paraíba. Rua das Baraúnas, 351, Bodocongó. Campina Grande, PB. Cep: 58.109-753 Telefone: (83) 3315.3438 / 3315.3439
E-mail imprensauepb@gmail.com

