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Câmara de EaD dá início ao Programa Anual de Capacitação Continuada
PCCC 2017 faz parte do projeto EaD em Rede e compreende 15 cursos

A Câmara de Educação a Distância da Abruem (Associação Brasileira dos Reitores das
Universidades Estaduais e Municipais) lançou, essa semana, o Edital de Vagas referentes ao Plano
Anual de Capacitação Continuada, o PACC 2017. No total, são 3.100 vagas, distribuídas entre 15
cursos, todos ministrados na modalidade de educação a distância (EaD), voltados para professores e
funcionários das 45 instituições de ensino superior afiliadas à Associação.
Nessa etapa do Programa, quatro instituições estão ofertando cursos: Universidade Estadual de
Ponta Grossa (UEPG); Universidade do Estado da Bahia (Uneb); Universidade Estadual do Centro-
Oeste (Unicentro) e Universidade Estadual do Maranhão (Uema). Pela UEPG os interessados
podem cursar Conceito de Ergonomia Cognitiva), que já está com inscrições abertas. A Uneb
oferecerá oito cursos: Formação Básica em EaD; Objeto de Aprendizagem (OA); Formação de
Tutores; Gestão e Planejamento Pedagógico da EaD; Moodle; TIC na EaD; Produção de Material
Didático para EaD; e Produção de Áudio e Vídeo para EaD – todos com período de execução de
maio à novembro deste ano. Pela Unicentro são cinco cursos: Introdução a EaD; Tutoria em EaD;
Estudante de EaD; Técnicas básica de audiovisual em EaD; Formação Docente para EaD:
concepções e práticas, iniciando por mês, respectivamente, a partir desse mês.
A carga horária varia de curso para curso, indo de 30 até 300 horas. As inscrições podem ser feitas
ao longo de todo o período de oferta dos cursos e são realizadas diretamente nos ambientes virtuais
de aprendizado das instituições. O Edital de Vagas está disponível no site da Abruem, em Ead em
Rede.
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Abruem reforça importância de adesão
das afiliadas ao Pacto Universitário de

Educação em Direitos Humanos
Convênios devem ser firmados até dia 12

A Diretoria de Políticas de Educação em Direitos Humanos,
vinculada à Secadi (Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade), do MEC (Ministério da
Educação), reforçou, essa semana, junto à presidência da Abruem (Associação Brasileira dos Reitores das
Universidades Estaduais e Municipais) a importância da adesão das instituição de ensino superior afiliadas à
Associação ao Pacto Universitário de Educação em Direitos Humanos.
Nesse sentido, o reitor Aldo Nelson Bona (Unicentro), presidente da Abruem, solicita que os demais reitores
avaliem a possibilidade de adesão. “É uma forma de intensificara participação da Abruem, como um todo, nesse
processo que avalia de muita relevância”, explicou. O objetivo do Pacto é superar a violência, o preconceito e a
discriminação, além de promover atividades educativas de promoção e defesa dos direitos humanos nas
universidades.
P a r a p a r t i c i p a r , u n i v e r s i d a d e s d e v e m a c e s s a r a p á g i n a d o P a c t o , n o s i t e d o M E C
(www.educacaoemdireitoshumanos.mec.gov.br). A adesão, que se dá através de um Termo de Cooperação, só
pode ser realizada pelo dirigente máximo da entidade apoiadora. Pela Abruem (Associação Brasileira dos Reitores
das Universidades Estaduais e Municipais), então, o Pacto foi consignado pelo presidente, reitor Aldo Nelson
Bona. Várias universidades afiliadas também já aderiram ao Pacto e são exemplos a Universidade Estadual de
Goiás (UEG) e a Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro).
A Abruem orienta que as novas adesões sejam firmadas até o próximo dia 12 de maio. Como o convênio deve ser
firmado individualmente por cada universidade, a Associação também solicita que as instituições que assinarem o
Termo de Compromisso comuniquem a entidade pelos e-mail abruem@abruem.org.br e abruem@gmail.com.

Universia possibilita acordo entre universidades e
Santander para estágio de alunos

Acordo será assinado durante o 60. Fórum Nacional de Reitores
da Abruem

A Universia Brasil, desde o início de 2017, é o único agente de integração do
Programa Universitário-Empresas do Santander, constituinte do Santander
Universidades. É através dela que o banco está ofertartando e distribuirá 1.100
bolsas de estágio em empresas clientes do Santander no Brasil, localizadas em todo
o território nacional. Desse modo, só poderão participar do Programa os alunos de

instituições de ensino superior que tenham acordo de cooperação firmado com a Universia.
Por isso, A Universia procurou a A Abruem (Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e
Municipais), solicitando que a entidade atuasse com intermediária entre ela e as universidades afiliadas. Desse
modo, os reitores das 45 instituições de ensino superior associadas receberam, para apreciação, uma minuta de
acordo a ser celebrado, individualmente, entre as universidades interessadas e o Universia. As IES que tiverem
interesse na parceria devem manifestar interesse, via e-mail (abruem@abruem.org.br ou abruem@gmail.com.br),
até a próxima terça-feira, dia 9. Durante o 60. Fórum Nacional de Reitores, que será realizado a partir de 31 de
maio, em Campina Grande, na Paraíba, haverá uma cerimônia para assinatura dos  Termos de Cooperação.
“Este acordo objetiva oportunizar aos alunos das nossas instituições a possibilidade de realização de estágio
remunerado em empresas parceiras do Santader, que tenham interesse em contratar novos profissionais e
demandem apoio do Banco. Esse estágio pode tornar-se, portanto, a oportunidade de ingresso de nossos
estudantes e futuros profissionais no mercado de trabalho, avaliou o presidente da Abruem, reitor Aldo Bona.  
A Universia é o projeto de Responsabilidade Social Corporativa do Banco Santader, considerado uma referência
internacional. Constitui-se como uma rede que tem acordos de cooperação firmados com 1.232 universidades, de
23 países da comunidade ibero-americana, representando um universo de 14, 3 milhões de professores e
estudantes universitários. No Brasil, a Universia integra 267 universidades de gestão pública e privada. Seu
objetivo é gerar novas oportunidades para a comunidade universitária.
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