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UEPB investe R$ 300 mil para
financiamento de projetos de pesquisa

A

UEPB, através da Pró-Reitoria
de Pós-Graduação e Pesquisa,
divulgou o edital PROPESQ
2015 para financiamento de projetos
de pesquisa científica, tecnológica e
de inovação nas diferentes áreas do
conhecimento. Ao todo serão investidos recursos na ordem de R$ 300 mil
para propostas com capacidade de
contribuir para o aperfeiçoamento da
qualidade do ensino e das atividades
de pesquisa nos cursos de graduação
e programas de pós-graduação. Com o
lançamento do Edital PROPESQ 2015,
a UEPB soma um total de R$ 651 mil

investidos no fortalecimento e consolidação da pesquisa e pós-graduação
na Instituição este ano, uma vez que
além dos R$ 300 mil deste edital, a Administração Central da Universidade
orientou ações para cobrir os cortes da
ordem de R$ 351 mil feitos no Edital
PROAP/CAPES. Serão contempladas
com o Edital PROPESQ 2015 duas
faixas de financiamento: uma para
projetos de até R$ 5 mil, para professores que não estão credenciados em
Programas de Mestrado e Doutorado
da UEPB, e outra para projetos de até
R$ 10 mil, para docentes credenciados

em Programas de Mestrado e Doutorado da Instituição. As inscrições de
projetos estão sendo realizadas até o
dia 10 de dezembro, com resultado
programado para divulgação no dia 14
e a assinatura dos contratos até o dia
28 de fevereiro de 2016. Outros esclarecimentos e informações adicionais
podem ser obtidos na Pró-Reitoria
de Pós-Graduação e Pesquisa, das 8h
às 12h e das 14h às 18h, através dos
telefones (83) 3315-3382 / 3315-3388
ou pelo e-mail prpgp@uepb.edu.br. O
edital completo está disponível no site
www.uepb.edu.br.

PERÍODOS LETIVOS

Consepe aprova calendários acadêmicos 2015.2 e 2016.1
O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UEPB aprovou, em reunião
realizada quarta-feira (25), a proposta de calendário acadêmico apresentada pela Pró-Reitoria de Graduação
(PROGRAD) para os períodos 2015.2
e 2016.1, readequando as atividades
em virtude da greve dos professores,
recém-encerrada. Conforme definido pelo Consepe, as aulas do período
2015.2 serão iniciadas no dia 25 de
janeiro de 2016 e encerradas no dia
28 de maio. Já o período 2016.1 será
iniciado em 27 de junho e encerrado
no dia 27 de outubro. As colações de
grau do período 2015.2 serão realizadas entre os dias 6 e 11 de junho, e
as do período 2016.1 entre os dias 7
e 12 de novembro. A proposta de calendário acadêmico para o período

2016.2 será apreciada pelo Consepe
durante o primeiro semestre de 2016.
Dentro dos períodos 2015.2 e 2016.1
há datas para processos como planejamento acadêmico dos cursos, transferência voluntária, mudança de câmpus, mudança de turno, matrículas,

trancamento de matrícula, ajuste de
matrícula, solicitação de dispensa de
componentes curriculares, reingresso, entre outros procedimentos. O
calendário acadêmico completo está
disponível no site http://proreitorias.
uepb.edu.br/prograd/.
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Servidora técnico
administrativa
assume pró-reitoria
A Pró-Reitoria de Gestão Administrativa da UEPB conta agora com
uma nova pró-reitora adjunta. Trata-se da servidora técnico-administrativa Angélica de Lucena Nóbrega,
administradora recém-nomeada pelo
reitor Rangel Junior para o cargo na
PROAD, onde passa a atuar em conjunto com a pró-reitora Socorro Barbosa. Angélica é servidora efetiva da
UEPB desde fevereiro de 2008 e estava desempenhando suas funções no
setor de Gestão de Contratos da Universidade. Ela é mais uma técnica a
assumir cargo relevante em pró-reitoria, reforçando a política adotada pelo
reitor Rangel Junior de valorização
dos servidores técnico-administrativos. Para o presidente do SINTESPB-UEPB, Fernando Borges, a iniciativa
é de grande importância, uma vez que
amplia a participação e os espaços dos
técnicos da Instituição em cargos de
expressão na equipe administrativa.
Além de Angélica, há técnicos-administrativos em relevantes em outros setores, a exemplo da contadora Giovana Pires e Ulisses Albino, pró-reitora e
pró-reitor adjunto de Gestão Financeiras, respectivamente; Carlos Alberto
Chaves Júnior, coordenador de Tecnologia da Informação e Comunicação; a
economista Pollyanna Xavier, pró-reitora adjunta de Planejamento; o assistente social André Barbosa Carneiro,
pró-reitor adjunto Estudantil; além de
Kênia Araújo e Camile de Andrade,
diretora e diretora adjunta da Biblioteca Central, respectivamente.

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)

TURNO DE 6 HORAS

Instalado Grupo de Trabalho para estudos
de viabilidade legal do expediente contínuo
Através da Portaria UEPB/
GR/0650/2015, o reitor da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), professor Rangel Junior, instituiu o Grupo de
Trabalho (GT) responsável pelos estudos de viabilidade legal de implantação
do expediente contínuo, com turno de
seis horas, no âmbito da Instituição.
O GT é composto por membros da
equipe administrativa da Universida-

de e representantes do Sindicato dos
Trabalhadores em Ensino Superior da
Paraíba (SINTESPB-UEPB). São eles:
Pollyanna Xavier Nunes França (presidente), Fernando Borges de Sousa,
Lidiane Fernandes de Melo Basílio,
Josenildo Maria de Lima, Thiago Arraes Alves de Lima, José Luan da Costa
Medeiros (suplente) e José Sérgio da
Cunha (suplente).

2ª SEMANA DE EDUCAÇÃO

Câmpus VIII debate educação científica
Será realizado entre os dias 2 e 4 de
dezembro, no Centro de Ciências, Tecnologia e Saúde da UEPB, em Araruna,
a 2ª Semana de Educação para a Ciência. Nesta edição, o foco do evento será
educação científica em tempos de cibercultura. O evento vai reunir professores, alunos e pesquisadores das áreas

de Ciências Exatas, da Vida e Humanas. O evento contará com palestras,
mesas redondas e oficinas, além de
apresentação de trabalhos nas modalidades painel e exposição oral. Outras
informações sobre o evento podem ser
obtidas através do endereço eletrônico
www.semeducciencia.wix.com/2015.

INSCRIÇÕES ABERTAS

Mestrado em Saúde Pública oferta 27 vagas
Estão abertas até o dia 4 de dezembro as inscrições para a seleção
de nova turma do Mestrado em Saúde
Pública da UEPB. Estão sendo ofertadas 27 vagas nas áreas “Condições
e determinantes do Processo SaúdeDoença” e “Avaliação de Programas,
Tecnologias e Serviços de Saúde”. Os
interessados devem acessar o endereço eletrônico https://academico.uepb.
edu.br/scapg/ para realizar a inscrição. A realização da prova escrita está

marcada para o dia 24 de fevereiro
de 2016. O cronograma de atividades segue com a arguição da carta de
apresentação e do memorial descritivo entre 28 de março e 1º de abril,
divulgação dos aprovados da segunda
fase em 6 de abril, divulgação da lista de aprovados e classificados em 11
abril e realização das matrículas de 12
a 15 do mesmo mês. O edital completo está disponível no site www.uepb.
edu.br.
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