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EXTENSÃO

Seminário discute o papel da Universidade
na educação de pessoas privadas de liberdade
A UEPB realizou esta semana,
em Bodocongó, o 1º Seminário em
Educação nas Prisões, promovido
com apoio da Cátedra UNESCO e
SEAP, para debater o papel da Universidade na educação de pessoas
privadas de liberdade. O reitor
Rangel Junior descreveu o seminário como um espaço para o esclarecimento a respeito dos trabalhos
que estão sendo desenvolvidos no
Câmpus Avançado. “Não adianta

apenas confinar alguém, sem levar
em consideração as potencialidades que cada ser humano tem. Devemos ter a consciência tranquila
para, no futuro, saber que ao menos tentamos fazer a nossa parte”,
destacou. O seminário foi acompanhado pelo jornalista Fernando
Gabeira, da Globo News, que coletou informações sobre a iniciativa
para uma matéria que será exibida
no dia 25 de maio.

SÃO JOÃO

Edição 2014 do Repórter Junino
será lançada no dia 29 de maio
A 10ª edição do Repórter Junino,
projeto do Departamento de Comunicação Social da UEPB, será lançado no
dia 29 de maio, às 19h, no Centro de
Integração Acadêmica, em Bodocongó.
Este ano, o Repórter Junino presta homenagem a professora Águeda Cabral,
uma das idealizadoras do projeto, falecida no mês de fevereiro. A edição 2014
conta com a participação de 50 alunos

da UEPB e 10 estudantes de Educomunicação da UFCG. Uma vez lançado,
o projeto estará disponível através do
endereço eletrônico www.reporterjunino.com.br, disponibilizando notícias
multimídia, entrevistas e reportagens
exclusivas, inclusive com transmissão
ao vivo via tablets e smartphones, do
Parque do Povo, dos principais pontos
da festa e dos eventos paralelos.

INSTITUCIONAL

UEPB recebe
visita do prefeito
de Campina Grande
e estabelece parcerias
A Universidade Estadual da
Paraíba recebeu esta semana a visita do prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, e parte de
sua equipe administrativa, que
vieram conhecer laboratórios e
núcleos de pesquisa da Instituição, com o objetivo de verificar a
possibilidade de estabelecer parcerias institucionais entre Universidade e PMCG em diversas áreas do conhecimento. A visita foi
acompanhada pelo reitor Rangel
Junior e auxiliares. Foram definidas iniciativas que permitirão a
Prefeitura desenvolver serviços e
ações em várias áreas em prol da
comunidade, a partir da estrutura existente na Universidade. Serão estabelecidos convênios entre
UEPB e PMCG nas áreas de Saúde, Educação, Segurança e Mobilidade Urbana. A UEPB também irá
celebrar convênio com a Prefeitura para realizar alguns concursos
públicos do município, através
de sua Comissão Permanente de
Concursos (CPCON).
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PARA PREFEITURAS

UEPB assessora
implantação de política
de resíduos sólidos
O Laboratório de Estudos Ciência, Tecnologia e Sociedade da UEPB
está colocando à disposição dos gestores municipais, principalmente os
de pequena e média população, uma
equipe de especialistas para leitura e
avaliação dos projetos de implementação, em nível local, da Lei 12.305,
que estabelece a Política Nacional de
Resíduos Sólidos. O trabalho envolve
sugestões, comentários e indicações
de correções no próprio documento;
reuniões com as equipes envolvidas
na elaboração das políticas; e reuniões
ampliadas para retorno nos próprios
municípios. Todos os documentos devem ser encaminhados para o e-mail
pnrsolidos@gmail.com.

JOÃO PESSOA

Câmpus V sedia
colóquio sobre direitos
da mulher e LGBT
Com o intuito de realizar uma atividade de combate à homofobia e aos
preconceitos de gênero, bem como informar sobre os direitos das mulheres
e Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis
e Transexuais, o Centro Acadêmico
de Arquivologia promove, dia 21 de
maio, no Câmpus V da UEPB, em
João Pessoa, o 1º Colóquio Sobre Direitos da Mulher e LGBT. A realização
do evento conta com o apoio da direção do CCBSA, Movimento do Espírito Lilás, Coletivo Marcha das Vadias e
Centro das Mulheres 8 de março.
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SAÚDE

75ª Semana Brasileira de
Enfermagem será realizada na UEPB
O Departamento de Enfermagem da UEPB realizará um evento
triplo nos dias 22 e 23 de maio, no
Centro de Ciências Biológicas e da
Saúde (CCBS), em Bodocongó. Neste período acontecem a “75ª Semana
Brasileira de Enfermagem”, o “40º
Aniversário do Departamento de
Enfermagem da UEPB” e o “3º Encontro de Pesquisa do Departamento
de Enfermagem”, que visam promo-

ver a interação dos alunos, ex-alunos
e professores, além de incentivar e
fortalecer as pesquisas científicas
desenvolvidas no Departamento. As
inscrições podem ser feitas no dia 22
de maio. Já as inscrições de trabalhos
para apresentação estão sendo realizadas através do endereço eletrônico
http://caenfuepb.wix.com/semanadeenfermagem. Outras informações:
(83) 3315-3300.

CULTURA

MAC exibe acervo de artesanato, música
e literatura do Museu de Arte Popular da Paraíba
O Museu Assis Chateaubriand da
UEPB está recebendo até o dia 25 de
maio a exposição “3 em 1”, que exibe
os acervos do Museu de Arte Popular
da Paraíba. A exposição reúne as três
vertentes do acervo do MAPP - artesanato, música e literatura – e conta

com peças diversas do artesanato paraibano em louças, barro, costuras,
entre outros materiais, e envolve objetos e discografia de grandes artistas
da terra, além de dispor de uma vasta
coleção de Literatura de Cordel. A
entrada para a exposição é gratuita.

CATOLÉ DO ROCHA

Câmpus IV desenvolve projeto
para combater desperdício de água
Para tentar combater o desperdício de água, um trabalho de educação ambiental está sendo desenvolvido por um grupo de alunos do curso
de Ciências Agrárias do Câmpus IV
da UEPB, em Catolé do Rocha. A
ideia é partir do ambiente de estudo e promover a sustentabilidade no
uso e reaproveitamento da água dos
bebedouros instalados no Centro de

Ciências Humanas e Agrárias. Sob a
orientação da professora Fabiana Xavier, o projeto verifica o desperdício
de água nos bebedouros do Câmpus
IV e oferece medidas e ações de reaproveitamento dessa água. Paralelo
a isso será feito um trabalho de educação ambiental com toda comunidade acadêmica para conscientizá-la
sobre o desperdício de água.
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