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Lançado edital para
Seleção de Monitores
do período letivo 2015.2
Pró-Reitoria de Graduação da
UEPB lançou edital para Seleção de Monitores referente ao
período letivo 2015/2. Estão sendo oferecidas 150 bolsas no valor de R$ 220,
conforme deliberação do Conselho
Universitário (Consuni). Os interessados devem procurar as secretarias dos
seus respectivos departamentos entre
os dias 1º e 5 de fevereiro de 2016 para
efetuar a inscrição. A seleção constará
de prova escrita e, quando necessário,
prova prática, versando sobre conteúdos desenvolvidos nos componentes
curriculares objetos da seleção. Para
a classificação do candidato, a banca
examinadora levará em consideração
a média ponderada entre prova, média obtida no Componente Curricu-

Edição Nº.

lar objeto da seleção e Coeficiente de
Rendimento Escolar. Será considerado aprovado o candidato que obtiver
na prova nota igual ou superior a 7,0
(sete). Os candidatos classificados no
processo seletivo concorrem à bolsa
de monitoria por dois períodos letivos, desde que o componente objeto
da seleção seja oferecido regularmente e não haja mudança de professor
neste período. O estudante só pode se
inscrever em um único componente
curricular e para o período contrário
ao que ele está matriculado. As regras
e critérios para submissão à seleção
podem ser conferidos no edital disponível no site www.uepb.edu.br. Outras
informações através dos telefones (83)
3315-3350 e 3315-3427.

STRICTO SENSU

Mestrado em Relações
Internacionais oferta
20 vagas
A Coordenação do Mestrado em
Relações Internacionais da Universidade Estadual da Paraíba inscreve até
31 de janeiro de 2016, os interessados
em participar da seleção para formação de nova turma.
Estão sendo ofertadas 20 vagas e as
inscrições devem ser efetuadas através do endereço eletrônico https://
academico.uepb.edu.br/scapg/index.
php/inscricoes, sendo posteriormente ratificadas com a entrega de documentação na Secretaria do Mestrado,
localizada na Rua Horácio Trajano de
Oliveira, S/N, Cristo Redentor, João
Pessoa-PB.
Para fins de inscrição são necessários os seguintes documentos: cópia
autenticada de RG, CPF, Título de
Eleitor, certidão de quitação eleitoral,
certificado de reservista (para os candidatos do sexo masculino), passaporte (para os candidatos estrangeiros),
diploma ou certidão de conclusão de
curso de graduação e histórico escolar do mesmo curso; uma fotografia
3×4 recente; Currículo Lattes, com
documentos comprobatórios; projeto
de pesquisa, em três vias impressas e
cópia autenticada de comprovante de
proficiência em língua inglesa (este
documento é opcional).
A seleção constará de três etapas:
prova escrita sobre Teoria das Relações Internacionais; entrevista e análise do projeto de pesquisa; além de
prova de tradução de texto para aqueles candidatos que não apresentarem
certificado válido de proficiência em
Língua Inglesa. Outras informações:
(83) 3244-2555.
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INFORMA
NOVA PATENTE

Pesquisadores da UEPB
desenvolvem tecnologia
verde para produção
de água destilada
A produção de água destilada para uso
laboratorial e industrial sempre causou
grande impacto ambiental. Em aparelhos convencionais, cerca de 50 litros
de água tratada são utilizados para
produzir apenas 1 litro de água destilada. No caso de outros equipamentos,
é necessário repô-lo constantemente
com filtros e outras substâncias. Mas
em Catolé do Rocha, pesquisadores da
UEPB criaram um equipamento que
promete revolucionar esse segmento. O destilador é uma atualização do
equipamento tipo Pilsen convencional
e apresenta como principais vantagens
a economia radical na quantidade de
água e o fato de sua manutenção ser
similar a de um destilador convencional. O novo equipamento chega a
apresentar um rendimento maior que
o equipamento convencional, tendo
um rendimento em torno 90%. Ou
seja, de cada litro de água que entra no
sistema, cerca de 900 ml são convertidos em água destilada. O equipamento
já foi patenteado pelo Núcleo de Inovação e Transferência Tecnológica e
sua produção em escala industrial já
está sendo negociada com indústrias
fabricantes de equipamentos para laboratórios. Segundo o professor Josemir Maia, autor do novo equipamento
em conjunto com o técnico administrativo Poti Oliveira, a ideia para criar
a peça veio da necessidade de produzir
água destilada de qualidade em uma
região que constantemente passa por
períodos de seca.

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)

INSCRIÇÕES ABERTAS

Mestrado em Ecologia e Conservação
oferta 16 vagas em processo seletivo
Até o dia 25 de janeiro de 2016, o
Mestrado em Ecologia e Conservação
da UEPB inscreve os interessados em
participar do processo seletivo para
formação de nova turma, com oferta
de 16 vagas. As inscrições devem ser
feitas no sistema online, através do endereço eletrônico https://academico.
uepb.edu.br/scapg/index.php. Após
a inscrição online, o candidato deve
enviar a documentação exigida para
a Secretaria do Mestrado, localizada na Rua Baraúnas, 351, Complexo
Três Marias, Bloco de Biologia, Térreo, Câmpus de Bodocongó, Campi-

na Grande – PB, CEP 58.429-500. A
documentação deve ser postada nos
Correios, com aviso de recebimento
(AR). O processo seletivo se dará com
realização de prova de conhecimentos
específicos em Ecologia e Conservação, no dia 15 de fevereiro; análise e
arguição de projeto, nos dias 17 e 18
de fevereiro; prova de aptidão para leitura/interpretação em Inglês, no dia
19 de fevereiro; e análise de currículo,
no dia 22 do mesmo mês. O resultado
final será divulgado no dia 23 de fevereiro. O edital completo está disponível no site www.uepb.edu.br.

MESTRADO

Pós-Graduação em Química abre
edital para sete vagas na turma 2016
Estarão abertas entre os dias 18 e
27 de janeiro as inscrições para a seleção Mestrado em Química da UEPB,
estruturado nas áreas de concentração
Físico-Química, Química Analítica,
Química Inorgânica e Química Orgânica, com as linhas de pesquisa Química Medicinal, Metodologias Analíticas Avançadas, Nanomateriais e
Nanociência, e Biotecnologia. Ao todo
serão ofertadas sete vagas para a turma 2016. Podem participar da seleção
candidatos com Licenciatura em Química, Bacharelado em Química, Química Industrial, Farmácia, Ciências
Biológicas, Biotecnologia, Engenharia
Química, Engenharia de Materiais e
áreas afins. As inscrições para o pro-

cesso seletivo serão efetuadas através
do endereço https://edna.uepb.edu.br/
scapg/index.php/inscricoes. A entrega
da documentação escrita será entre
os dias 1º e 3 de fevereiro de 2016, no
horário das 7h30 às 11h30 e das 13h
às 16h, na Secretaria do Mestrado em
Química, localizada no Centro de Ciências e Tecnologia (CCT) da UEPB,
Sala C-305. A prova escrita está marcada para o dia 15 de fevereiro; as entrevistas nos dias 22 e 23 de fevereiro;
enquanto que o resultado final está
programado para o dia 25 do mesmo
mês. O edital completo está disponível no site www.uepb.edu.br. Outras
informações podem ser obtidas pelo
telefone: (83) 3315-3352.
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PROFMAT

LÍNGUAS

Lançado edital de seleção para o Mestrado
Profissional em Matemática em Rede Nacional
Integrante da Rede Nacional do PROFMAT, a UEPB, através do Mestrado
de Matemática, informa sobre o lançamento do Edital para os interessados
em ingressar no referido programa em
2016. O Edital foi publicado pela Comissão Acadêmica Nacional do Mestrado Profissional em Matemática em
Rede Nacional (PROFMAT). A inscrição está sendo efetuada exclusivamente via internet, na página http://www.
profmat-sbm.org.br. O período de
inscrição segue até o dia 4 de janeiro
de 2016. No ato do preenchimento do
formulário eletrônico de inscrição, o

candidato deve informar dados pessoais de identificação e de contato; dados
da sua formação acadêmica (graduação); dados da sua atuação profissional (docência); além de selecionar
a Instituição Associada e o Câmpus
desta Instituição onde pretende realizar o Exame e cursar o PROFMAT.
O Exame consistirá em 40 questões de
múltipla escolha e será realizado no
dia 27 de fevereiro de 2016, das 14h às
18h (horário de Brasília). O resultado
final será divulgado no dia 29 de abril
de 2016. O edital completo está disponível no site www.uepb.edu.br.

FITOTERAPIA

Laboratório de Desenvolvimento e Ensaios
de Medicamentos promove curso de verão
Será realizado durante os dias 25
e 29 de janeiro de 2016 o primeiro
Curso de Verão em Desenvolvimento de Medicamentos Fitoterápicos,
promovido pelo Laboratório de Desenvolvimento e Ensaios de Medicamentos (LABDEM) do Centro
de Ciências Biológicas e da Saúde
(CCBS) da Universidade Estadual da
Paraíba (UEPB). Os interessados podem se inscrever pelo site http://labdemuepb.wix.com/evfit, entre os dias
4 e 15 de janeiro. Estão sendo oferta-

das 50 vagas. As aulas irão acontecer
nas dependências do Departamento
de Farmácia da UEPB, no Complexo
de Pesquisa Três Marias. Durante os
cinco dias de atividades serão realizadas palestras, mesas redondas e momentos de discussão e ampliação dos
conhecimento científico acerca dos
medicamentos fitoterápicos. A coordenação do curso será da professora
Ana Cláudia Dantas de Medeiros.
Outras informações pelos telefones:
(83) 3315-3516 e 99332-3717.

Departamento
de Letras renova
matrículas em
cursos de idiomas
Será realizada entre os dias 27 e
29 de janeiro de 2016 a renovação das
matrículas do Programa de Extensão
em Línguas Estrangeiras do Departamento de Letras da UEPB para o período letivo 2015/2. Para a renovação
os veteranos devem comparecer na
sede do Departamento no período
estabelecido, entre as 14h e 16h, com
a cópia do RG para confirmar a solicitação. No primeiro dia serão renovadas as matrículas dos alunos que
irão para o curso de Inglês dos níveis
II, III, IV, V e VI, além dos repetentes
de todos os níveis. Já no segundo dia
será a vez dos alunos de Espanhol II,
III, IV, V e VI e os demais repetentes.
Já no último dia de renovação será a
vez dos estudantes dos cursos de Italiano II e III, os repetentes de Italiano
I e os retardatários de todos os cursos e níveis. Todas as aulas dos cursos
ocorrerão entre às 14h e 17h, tendo
início no dia 15 de fevereiro de 2016,
enquanto que o término das aulas está
programado para o dia 27 de maio. Os
alunos veteranos que não puderem
cursar o semestre 2015.2 terão que
preencher a solicitação de afastamento na Secretaria do Curso, também no
período de 27 a 29 de janeiro.
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20 VAGAS

TURMA 2016

Doutorado em Engenharia Ambiental
publica edital com oferta de seis vagas

UEPB publica edital
para seleção do
Mestrado em Ciência
e Tecnologia Ambiental
A UEPB, através da Pró-Reitoria de
Pós-Graduação e Pesquisa, publicou
Edital para o preenchimento de vagas
no Mestrado Acadêmico em Ciência e
Tecnologia Ambiental, com oferta de
20 vagas. As inscrições poderão ser
efetuadas pessoalmente ou por procurador devidamente constituído, no
período de 25 a 29 de janeiro de 2016,
das 8h às 12h e das 14h às 17h, na Coordenação do Programa, localizada
no Bloco C, Sala C-307, 2º andar, Rua
Juvêncio Arruda, S/N, Bairro Universitário, Campina Grande – PB. No ato
da inscrição o candidato deve apresentar Formulário de Inscrição preenchido e assinado pelo interessado;
lista dos prováveis orientadores com
as linhas de pesquisa; Plano de Trabalho com anuência do provável orientador; cópia autenticada do Diploma de
Graduação ou declaração de provável
concluinte; cópia autenticada do Histórico Escolar do Curso de Graduação
e cópia autenticada de Documento
de Identidade e do CPF, além de uma
foto 3×4 recente. O processo seletivo
para ingresso no Mestrado em Ciência
e Tecnologia Ambiental constará de
provas de conhecimentos específicos,
proficiência em Língua Inglesa, análise
de currículo e plano de trabalho. Outras informações podem ser obtidas
através do telefone (83) 3315-3311. O
edital completo pode ser acessado no
site www.uepb.edu.br.

A Coordenação do Programa de PósGraduação em Ciência e Tecnologia
Ambiental da UEPB lançou edital para
preenchimento de seis vagas ofertadas
pelo Doutorado em Engenharia Ambiental para o ano de 2016. As inscrições deverão ser efetuadas pessoalmente pelo interessado, ou por procurador
devidamente constituído, no período
de 25 a 29 de janeiro de 2016, das 8h às
12h e das 14h às 17h, na Coordenação
do Programa, localizada no Bloco C,
Sala C-307, 2º andar, Rua Juvêncio Arruda, S/N, Bairro Universitário, Campina Grande-PB. No ato da inscrição, o
interessado deve entregar os seguintes
documentos: Formulário de Inscrição
preenchido e assinado pelo candidato;

lista dos prováveis orientadores; cópia
autenticada do Diploma de Mestre ou
declaração de provável concluinte e
Histórico Escolar do Curso de Graduação e de Mestrado; formulário padrão
de produção científica dos últimos 5
anos preenchido e com documentos
comprobatórios; cópia impressa do
Currículo Lattes; cópia autenticada do
Documento de Identidade e do CPF,
além de duas fotos 3×4 recentes. O processo seletivo para ingresso no Doutorado em Engenharia Ambiental será
realizado em três etapas. Outras informações podem ser obtidas através do
telefone (83) 3315-3311. O edital completo pode ser conferido no site www.
uepb.edu.br.

PERÍODO 2015.2

Lançado edital de processo seletivo
para transferência voluntária
Estarão abertas de 4 a 15 de janeiro
de 2016, as inscrições para admissão
por transferência voluntária relativa
ao período letivo 2015.2 da UEPB. As
inscrições podem ser feitas das 8h às
11h, na Pró-Reitoria de Graduação,
situada à Rua Baraúnas, 351, Bairro
Universitário, em Campina Grande.
Somente poderão solicitar transferência de outras IES, candidatos que no
período letivo determinado para as
inscrições apresentem requerimento
à PROGRAD comprovando o vínculo
com a Instituição de origem no curso
objeto de transferência. É exigido que
se tenha integralizado o período mínimo de um semestre letivo para os cursos semestrais, antes da data de inscrição. O requerimento de inscrição do
candidato, disponível no site http://
cpcon.uepb.edu.br/, deve ser preenchido e impresso pelo interessado ou
representante legal para ser entregue
pessoalmente junto com a documen-

tação exigida no edital. Estão sendo
ofertadas vagas de transferência para
cursos dos câmpus de Campina Grande, Guarabira, Catolé do Rocha, João
Pessoa, Monteiro, Patos e Araruna. O
edital completo está disponível no site
http://cpcon.uepb.edu.br/.

