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R$ 1,5 MILHÃO

{

UEPB recebe equipamentos
e recursos para assistência estudantil

A

adesão da UEPB ao Sistema
de Seleção Unificada (SiSU),
do Ministério da Educação
(MEC), possibilitou a Instituição participar do Edital 2013 do Programa
Nacional de Assistência Estudantil
(PNAEST) e receber um investimento
de R$ 1,5 milhão em equipamentos e
recursos para aplicação em assistência
estudantil. Recentemente, foram entregues à Universidade computadores,
material de escritório, equipamentos
para montagem de quatro academias
de ginástica, além de recursos que
serão revertidos aos alunos beneficiários nos programas de Bolsa Transporte, Restaurante Universitário, xerox e Moradia Estudantil. Através da
Pró-Reitoria Estudantil, a UEPB irá
distribuir os 200 computadores com
mesas e cadeiras para os centros de

ensino do Câmpus I e para cada centro dos demais câmpus. De acordo
com Núbia Martins, pró-reitora Estudantil, a intenção é montar em cada
centro um laboratório contendo entre
15 e 20 computadores, enquanto as
academias de ginástica serão instaladas nos locais onde já contêm espaços
próprios e profissionais habilitados
para esse tipo de assistência. “Foi muito importante a adesão da UEPB ao
programa, porque nosso estudante vai
passar a ter uma maior possibilidade
de passar mais tempo na Instituição,
estudando, fazendo pesquisa. Com a
montagem desses laboratórios, estamos valorizando o ensino e melhorando o aprendizado de nossos alunos. Todos terão mais possibilidades
de estudar e terem maior assistência
nos programas que já oferecemos”,

explicou a professora Núbia. A UEPB
também conseguiu a prorrogação do
Edital 2012 do mesmo programa para
a destinação de recursos revertidos ao
pagamento de xerox. A intenção da
Pró-Reitoria Estudantil é publicar um
novo edital de seleção no início do
próximo semestre, para que até o mês
de maio sejam selecionados estudantes que utilizem esses recursos para a
cópia de material utilizado durante o
curso de graduação. Além de possibilitar a abertura de novos laboratórios
de informática, academia de ginástica
e ampliar a assistência aos estudantes
da UEPB, a PROEST gerencia os programas de Bolsa Manutenção, Bolsa
Transporte, Restaurante Universitário e bolsas para a participação em
eventos para mais de mil alunos selecionados.
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Departamento de
Letras inscreve para
cursos de idiomas
O Departamento de Letras da
UEPB inscreve dia 15 de dezembro, a
partir das 9h, os interessados no Programa de Extensão em Línguas Estrangeiras – Nível I. Serão oferecidas 75
vagas para Inglês, 75 para Espanhol e
50 para Italiano. As inscrições serão realizadas pelo link http://sistemas.uepb.
edu.br/cursos_linguas/. Serão preenchidas apenas as vagas ofertadas, de
acordo com a ordem de inscrição. As
aulas ocorrem de 15 de fevereiro a 27
de junho de 2016, das 14h às 17h, no
Centro de Integração Acadêmica, em
Bodocongó. Outras informações: (83)
3344-5320.

PESQUISA

Criada Sociedade
Científica do
Semiárido Brasileiro
Com apoio da UEPB, foi criada no
dia 4 de dezembro, na cidade de Serra
Talhada (PE), a Sociedade Científica do
Semiárido Brasileiro, que tem por objetivo a defesa dos interesses científicos
e tecnológicos em prol do desenvolvimento do Semiárido. Com a criação
da SCSB, passam a integrar a iniciativa
professores da UEPB, UFRPE, Unidade Acadêmica de Garanhuns e INSA.
A SCSB irá focar suas atividades com a
temática de produção vegetal. Segundo
Josemir Moura, professor do Câmpus
IV da UEPB, várias áreas de pesquisa
serão atendidas pela Instituição.
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ATO ADMINISTRATIVO

Reitor publica portaria
regulamentando períodos de férias
O reitor da UEPB, professor Rangel Junior, publicou portaria dispondo sobre os períodos de férias dos
servidores técnicos administrativos e
docentes da Instituição. Conforme a
Portaria UEPB/GR/0801/2015, os técnicos administrativos gozarão 20 dias
de férias, de acordo com as necessidades de cada setor e escala apresentada
pelas chefias imediatas, preferencialmente entre os dias 28 de dezembro
de 2015 e 17 de janeiro de 2016. Os
dez dias restantes serão gozados em
tempo posterior, negociado com as
chefias e anotadas na ficha funcional
do servidor. Já os professores, que
por força do art. 19 da Lei 8.441/2007
têm direito a 45 dias de férias, goza-

rão 30 dias de férias entre os dias 21
de dezembro de 2015 e 20 de janeiro
de 2016, ficando os 15 dias restantes a
definir, nos recessos que acontecerão
entre os períodos letivos nos meses de
junho e novembro de 2016. As férias
serão anotadas na ficha funcional dos
servidores na seguinte forma: o período mais antigo, para aqueles que possuem férias acumuladas; e o próximo
período aquisitivo aos que fizerem
jus, para os servidores que se encontram com suas férias em dia. Os servidores que ainda não completaram o
período aquisitivo de férias receberão
o valor correspondente ao adicional
de férias na data em que tal direito se
completar.

PERÍODO 2015.2

PROGRAD informa sobre calendário
de matrículas para alunos veteranos
A UEPB, através da Pró-Reitoria
de Graduação, informa a comunidade acadêmica sobre a o calendário de
matrícula dos alunos veteranos. As
matrículas acontecem de 15 a 19 de
dezembro 2015, conforme o cronograma abaixo: Dia 15.12.2015: Matrícula
online dos alunos veteranos do CCT
(Câmpus I – Campina Grande), dos
alunos do Câmpus IV (Catolé do Rocha) e dos alunos do Câmpus VII (Patos); Dia 16.12.2015: Matrícula online
dos alunos veteranos do CCBS (Câmpus I – Campina Grande), do Câmpus
VIII (Araruna) e do Câmpus VI (Monteiro); Dia 17.12.2015: Matrícula online

dos alunos veteranos do CCJ (Câmpus
I – Campina Grande), dos alunos do
Câmpus V (João Pessoa) e dos alunos do Câmpus III (Guarabira); Dia
18.12.2015: Matrícula online dos alunos
do CEDUC e CCSA (Câmpus I – Campina Grande) e dos alunos do Câmpus
II (Lagoa Seca); Dia 19.12.2015: Matrícula online dos veteranos retardatários
de todos os câmpus. De 25.01.2016 a
12.02.2016: período destinado ao Reajuste de Matrícula nas coordenações
dos cursos. De 25.01.2016 a 26.02.2016:
período de Trancamento de Matrícula
2015.2, para os alunos veteranos. Outras informações: (83) 3315-3350.
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