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DESENVOLVIMENTO

{

Projeto Univer-Cidade é apresentado
a gestores de municípios paraibanos

C

riado para desenvolver parcerias voltadas ao melhoramento dos indicadores sociais dos
municípios paraibanos, o projeto Univer-Cidade, concebido através do Mestrado em Desenvolvimento Regional
da UEPB, foi apresentado quarta-feira
(28) para mais de 30 representantes de
prefeituras da Paraíba, como primeiro passo de uma proposta que poderá
melhorar dos Índices de Desenvolvimento Humano das localidades. A
exposição do projeto, que tem como
princípio a solidariedade, o compartilhamento de saberes e a participação
cidadã como estratégia metodológica,
foi fundamentada a partir dos primeiros resultados que a proposta já vem
alcançando em municípios como Picuí, Alagoa Grande, Caraúbas e Juazeirinho, este último pioneiro na ação.

De acordo com o reitor Rangel Junior,
“o Univer-Cidade é importante para
que a UEPB esteja presente em diversos lugares da Paraíba e ajude a desenvolver os índices de desenvolvimento
mais complexos que cada cidade possa
ter”. Cidoval Morais, coordenador do
projeto, reafirmou a necessidade de se
estabelecer parcerias entre a UEPB e
as prefeituras para que saberes sejam
compartilhados, ações de desenvolvimento sustentável passem a fazer parte
da política municipal e que as mudanças se deem a partir da formação estratégica, de intervenções construtivas
e orientação para o planejamento em
curto, médio e longo prazos. Como
parte da apresentação do projeto, foi
entregue aos participantes um termo
de adesão para que os gestores manifestem interesse em participar da ideia

apresentada. Os eixos da iniciativa envolvem a realização de mini cursos,
oficinas e workshops nos municípios
e nos câmpus da UEPB com foco nos
desafios consensuados como os mais
críticos e urgentes para o bom andamento da gestão em diferentes áreas,
bem como cursos de aperfeiçoamento,
especialização, preparação para mestrado e doutorado, abertura de vagas
específicas, implantação da escola de
gestão pública. As intervenções incluem ações pontuais, discutidas e planejadas de forma integrada para o enfrentamento de problemas específicos.
O Univer-Cidade irá atuar também no
planejamento estratégico, qualidade
da água, gestão ambiental, formação
continuada de professores, saúde pública, economia solidária, tecnologias
sociais e eficiência tecnológica.
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EDUEPB é finalista
em duas categorias
do Prêmio Jabuti
A Editora da UEPB foi classificada
como finalista em duas categorias do
Prêmio Jabuti 2015, o mais importante
do mercado literário e editorial brasileiro. Na categoria Educação e Pedagogia foi selecionado o livro “Facebook e
Educação: publicar, curtir, compartilhar”, organizado por Cristiane Porto
e Edméa Santos. Já na categoria Engenharias, Tecnologias e Informática, foi
escolhida a obra “Tecnologia Social:
contribuições conceituais e metodológicas”, de autoria de Renato Dagnino e
publicada em coedição com a Editora
Insular. Este livro já havia sido classificado entre os finalistas da categoria
Tecnociências do Prêmio ABEU 2015.
As obras estiveram também presentes
nos maiores eventos do mercado editorial brasileiro e internacional, destacando a Bienal do Livro do Rio de Janeiro
e a Feira do Livro de Frankfurt, na Alemanha. No final de novembro, as publicações representarão a EDUEPB no
estande da ABEU da Bienal do Livro de
Alagoas, em Maceió, que estima receber um público superior a 250 mil visitantes. A seleção dos livros vencedores
de cada categoria do Prêmio Jabuti será
no dia 19 de novembro e a cerimônia
de entrega do prêmio ocorre dia 3 de
dezembro, em São Paulo. “Muito nos
orgulham essas conquistas, pois são
reveladoras da justeza e correção dos
caminhos que escolhemos”, afirmou o
reitor da UEPB, professor Rangel Junior, acrescentando que “nossa Editora
está fazendo história e honrando uma
história de meio século da UEPB”.
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Coordenador Adjunto: Josibel Lins (DRT-PB 727)

AUDIOVISUAL

X Comunicurtas UEPB inscreve voluntários
A Coordenação do X Festival Audiovisual de Campina Grande – Comunicurtas UEPB está com inscrições
abertas até 4 de novembro para os interessados em atuar como voluntário
nas equipes de apoio do evento. Para se
inscrever, o interessado deve preencher
a ficha de inscrição disponível no tópico “Inscrições de Voluntários” no site
do festival e enviar e-mail para uepbcomunicurtas@gmail.com com cópia

de documento de identificação e uma
foto digitalizada para confecção de crachá. Serão selecionadas até 120 pessoas para trabalharem durante os cinco
dias do evento. Elas serão distribuídas
nas áreas de Cerimonial e Recepção;
Produção (secretaria, apoio às oficinas,
logística – hospedagem, transporte e
alimentação); Técnica (som, luz, montagem estrutural, projeção dos vídeos);
e Assessoria de Comunicação e Mídias.

TECNOLOGIA PARA SAÚDE

Abertas inscrições para Workshop Internacional
Estão abertas as inscrições para o
Workshop Internacional em Manufaturas Aditivas para Saúde em três
categorias: estudantes de graduação,
de pós-graduação e profissionais. O
WIMAS é uma iniciativa do Laboratório de Tecnologias Tridimensionais
do Núcleo de Tecnologias Estratégicas em Saúde e dos departamentos de
Odontologia e Computação da UEPB.
O evento será realizado de 18 a 20 de

novembro e vai reunir palestrantes
nacionais e internacionais que contribuirão para a atualização de conhecimentos, desenvolvimento de parcerias
e construção de negócios que venham
consolidar e expandir as discussões
sobre a aplicação das tecnologias 3D
para o diagnóstico, intervenções e tratamento de pacientes. As inscrições
estão sendo feitas no site do evento
http://www.wimas2015.com/.

EM DEZEMBRO

Câmpus III promove 6ª Semana de Geografia
Tendo como pontos de debate as
potencialidades da geografia paraibana e a relação sociedade-natureza, o
Câmpus III da UEPB, em Guarabira,
promove de 7 a 11 de dezembro a 6ª
Semana de Geografia. O evento, que
visa possibilitar a interdisciplinaridade científica e a troca de experiências,
é aberto a estudantes e profissionais de
diversas áreas do conhecimento. Com

o tema “A Geografia da Paraíba: suas
perspectivas no cenário atual”, o evento
tem a finalidade de levantar discussões
acerca dos aspectos socioambientais,
educacionais, culturais, populacionais
e econômicos do Estado. A inscrição
pode ser efetuada até o dia do evento, por meio do endereço eletrônico
http://semageo20158.wix.com/cageografiauepbgba.
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