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Reitor receberá Cidadania Campinense

O

reitor da UEPB, professor Antonio Guedes Rangel Junior,
será homenageado pela Câmara Municipal de Campina Grande,
com a outorga do Título de Cidadão
Campinense. A cerimônia de entrega
da honraria acontece segunda-feira
(16), às 19h30, na Câmara dos Vereadores. Natural de Juazeirinho, Cariri paraibano, Rangel Junior nasceu
em 16 de novembro de 1962. Possui
Mestrado em Educação Brasileira
pela Universidade Federal do Ceará
e Doutorado em Educação, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Dedica-se há décadas à música e
a educação. Na música ingressou no
final de década de 1970, ainda na sua
cidade natal. Nos anos 1980 migrou
para Campina Grande.
Na Rainha da Borborema, estudou
no Colégio Estadual da Prata, onde
concluiu o 2º Grau, hoje Ensino Médio.
Trabalhou como faturista da Ibrahim

Hamad Malas e Colchões; faturista e
chefe de recursos humanos no Balcão
da Economia; cobrador de ônibus na
Nacional de Luxo e conferencista de
passagens no escritório da mesma empresa, onde também era folguista de
cobradores. Ingressou na Universidade
em 1981, como aluno do Curso de Psicologia. Em 1988, iniciou sua atuação
docente na Instituição, como professor
temporário. Aprovado em concurso
público, em 1989, passou a integrar o
quadro de professores efetivos, sendo
eleito em 1990 como presidente da Associação de Docentes.
Com forte atuação política dentro
da Instituição, participou das principais lutas em defesa da educação e
do ensino público de qualidade. Teve
destacada participação no movimento
de mobilização que levou à Estadualização da URNe que, em 1987, passou
a ser Universidade Estadual da Paraíba. Exerceu mandato como vice-reitor

(1996-2000), foi chefe de gabinete,
pró-reitor de Graduação e pró-reitor
de Planejamento. Atualmente, é reitor da UEPB, tendo sido escolhido,
em 2012, por ampla maioria da comunidade acadêmica (professores,
técnicos administrativos e estudantes). Como docente, leciona nas áreas
de Educação Superior, Ética Profissional, Fundamentos da Educação e
Psicologia Clínica.
Entre outras funções, foi presidente
do Conselho de Educação do Estado.
É membro do conselho deliberativo da
Associação Brasileira de Universidade
Estaduais e Municipais (ABRUEM) e
do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB), membro
e presidente do Conselho do Parque
Tecnológico da Paraíba. Como artista
é compositor popular com vários CDs
lançados, músicas compostas para cinema, TV e teatro e outras gravadas
por diversos artistas nordestinos.
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EQUIPE PEDAGÓGICA E COORDENADORES

Prorrogadas
PROGRAD faz reunião para buscar soluções
inscrições para 6ª
de questões acadêmicas afetadas pela greve
Semana de Geografia A Pró-Reitoria de Graduação da renovação do Recredenciamento da
Foram prorrogadas até o dia 20 de
novembro as inscrições para submissão de artigos científicos à 6ª Semana
de Geografia, que acontecerá de 7 a 11
de dezembro no Câmpus III da UEPB,
em Guarabira. As atividades propostas, que visam a interdisciplinaridade
e a troca de experiência, são abertas a
estudantes e profissionais de diversas
áreas do conhecimento. A sexta edição
do evento apresenta uma programação
composta por conferências, palestras,
mesas redondas, grupos temáticos, minicursos e espaços de diálogo. Mais informações: http://semageo20158.wix.
com/cageografiauepbgba.

MOBILIDADE URBANA

UEPB realiza segunda-feira (16), às
14h, no Auditório da Biblioteca Central, no Câmpus de Bodocongó, reunião com Equipe Pedagógica e todos os
coordenadores de cursos da Instituição
para discutir a situação dos estudantes
sem aulas, dos estudantes matriculados, do preenchimento de vagas remanescentes para o semestre 2015.2,
bem como a definição de abertura ou
cancelamento de vagas para o semestre
2016/1. Na pauta da reunião, também
consta informações sobre o processo
de atualização dos Projetos Pedagógicos de Cursos em conformidade com
o Regimento Geral de Graduação e a

UEPB junto ao CEE. Para o professor
Eli Brandão, pró-reitor de Graduação,
os prejuízos causados pela longa greve
na UEPB são imensuráveis, pois envolvem múltiplas questões de natureza
diversa e complexa. “Para fazer cessar
os prejuízos que prosseguem se avolumando, precisamos, à semelhança
do que já ocorreu desde setembro, no
âmbito da Pós-Graduação, retornar o
mais breve possível às aulas, pois, pelo
fato da paralisação ter sido deflagrada
faltando apenas duas semanas para o
término do semestre, será preciso ainda concluir o semestre 2015.1, antes do
início do semestre 2015/2”, afirmou.

AVALIAÇÃO

Equipe técnica
Divulgada relação de habilitados para o ENADE
da UEPB passa
Coordenação de Ensino Superior dantes habilitados deverm confirmar,
a integrar CTMU-CG da AUEPB
divulgou a relação dos alu- junto à Coordenação de seus cursos, a
O Comitê Técnico de Mobilidade
Urbana de Campina Grande ganhou
reforço para o cumprimento suas atribuições. Um grupo de arquitetos, urbanistas e engenheiros da UEPB foi designado para representar a Instituição no
Comitê, para contribuir com o Plano
de Mobilidade da cidade. A representação da UEPB está assim constituída:
Álvaro Luiz Pessoa de Farias (pró-reitor); Luina Alves, Helen Palmeira e
Anni Sousa (arquitetas), Roberto dos
Santos e Renata Travassos (engenheiros), Ozéas Jordão (geógrafo), Cidoval
Morais (Pró-Reitoria Pós-Graduação).

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)

nos da Instituição que deverão realizar
o Exame Nacional de Desempenho de
Estudantes, no dia 22 de novembro de
2015. Antes das provas, os participantes devem preencher o questionário
do estudante, no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais (Inep), através do link
http://portal.inep.gov.br/enade/questionario-do-estudante. Da UEPB serão avaliados estudantes concluintes
dos cursos de Direito, Administração,
Administração Pública, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Psicologia e Relações Internacionais. Os estu-

inscrição no Exame. Caso o concluinte não participe do processo, passará
a constar como irregular, não sendo
permitida a emissão do seu diploma,
até que a situação seja regularizada.
Nesta edição do Exame, o preenchimento do questionário do estudante é
obrigatório e passou a ser condição indispensável para o recebimento do diploma. Outras informações podem ser
acessadas no manual, disponível no
link http://portal.inep.gov.br/enade/
manual-do-enade. A lista dos alunos
aptos para o ENADE está disponível
no site www.uepb.edu.br
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