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CÂMARAS DA ABRUEM SE APRESENTAM NO 65º
FÓRUM DE REITORES
A Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais
(Abruem) e Universidade Estadual do Maranhão (Uema) realizaram, de 23 a 25 de
outubro, o 65º Fórum Nacional de Reitores da Abruem.
Parte do dia 24 e todo o dia 25 foram destinados a
apresentações das Câmaras Técnicas da Associação.
Um dos temas discutidos foi a “Elaboração do Mapa
Brasileiro de Atenção a Saúde das Instituições de Ensino
Superior e Ações com relação ao SISU/PENAEST;
Residências da Saúde; TeleMedicina e Tabela SUS”. O
assunto foi debatido pela Câmara Técnica de Saúde e
Hospitais de Ensino da Abruem.
“Foi um momento de fazer um mapa de qual é a
magnitude do alcance das ações das universidades estaduais a nível de Brasil e o mapa
das universidades em relação a saúde, especificamente os treze pontos que compõem a
saúde”, explicou a diretora do curso de Enfermagem do Câmpus Caxias/ Uema e
membro da Câmara Técnica de Saúde, Josineide Teixeira.
Ela destacou que outro ponto discutido foi a defasagem da tabela SUS sobre o
repasse dos procedimentos e consultas dos hospitais, sendo ponto de estrangulamento
para os hospitais universitários. Além disso, explicou a
diretora, também foi abordada a contrapartida,
principalmente, do Ministério da Educação e da Saúde,
em relação aos programas de residência. “Precisamos
de um incentivo maior para a qualificação dos
profissionais e da atuação junto à comunidade no que
tange ao telessaúde, uma ferramenta que várias
universidades já usam e é financiável pelo Ministério da
Saúde para facilitar o acesso da saúde à população e
também fazer troca de conhecimento técnico-científico
entre as regiões do país”, relatou.
A palestra da Câmara Técnica da Saúde e Hospitais de Ensino ficou a cargo do
presidente da Câmara e reitor da Unioeste, Paulo Wolff, tendo sido mediada pelo reitor
da Uece, José Jackson Sampaio.

Graduação
Outra pauta abordada foi “Estudos do Perfil dos
Estudantes de Graduação, Evasão e Docência
Universitária: Subsídios para a Proposição de Ações
Articuladas pela ABruem”, explanada pela Câmara Técnica
de Graduação. Na ocasião, foi apresentado o perfil
socioeconômico dos estudantes matriculados nos cursos
de graduação das Instituições de Ensino Superior (IES)
vinculadas à Associação.
A palestra foi mediada pelo reitor da UERGS, Leonardo Alvim Beroldt, e proferida
pelo reitor da Uneb, José Bites de Carvalho.
Ao final do dia 25, foi realizada reunião do Conselho Pleno da Abruem.

Último dia de evento
As apresentações do último dia do 65º Fórum Nacional dos Reitores da Abruem
ficaram a cargo das Câmaras Técnicas: de Pós-graduação; de Internacionalização e
Mobilidade; de EaD/ UAB; e de Extensão.
Com o tema, “Perfil da
Pós-Graduação/Pesquisa/Inovação/Internacionalização das
Universidades Estaduais e Municipais: balanços e
perspectivas para o fortalecimento da Associação”, o
pró-reitor de Pós-Graduação da UERN, José Rodolfo Lopes,
ministrou palestra da Câmara Técnica de Pós-Graduação. A
palestra foi mediada pelo reitor da Uenf, Luís César Passoni.
Durante a palestra, também foram apresentados os
programas da Uneb para Gerenciamento de Projetos (SIP),
de Iniciação Cientifica
(Sonic) e de acompanhamento dos Programas de
Pós-graduação (Pandora).
Ainda durante a manhã do dia 25 de
outubro, a coordenadora de Relações
Internacionais da Uenp, Eliane Segati, e a gerente
de Projetos de Educação Superior da Conselho
Britânico, Simone Ricci, realizaram apresentações
pela Câmara Técnica de Internacionalização e
Mobilidade da Abruem. Eliane Segati é também
secretária da Câmara Técnica de
Internacionalização.

A temática principal abordada foi a “Internacionalização e Mobilidade como
instrumentos potencializadores de desenvolvimento regional e internacional”. O reitor
da Unifae, Francisco de Assis, foi o responsável por mediar as apresentações.

Ensino à Distância
Com a temática “Pós-graduação stricto sensu EaD, o que muda com a nova
portaria?”, a coordenadora geral do Núcleo de Tecnologias para Educação da Uema, Ilka
Márcia Ribeiro, realizou a apresentação da Câmara Técnica de EaD/UAB da Abruem. Ilka
Márcia é a secretária da Câmara. A responsável pela mediação da palestra foi a reitora
da Uemasul, Elizabeth Nunes.
Durante a apresentação da Câmara de EaD, o
coordenador do Núcleo de Educação à Distância da
Unesp, Klaus Schlünzen Junior, apresentou o
Mestrado do Programa de Formação em Educação
Inclusiva (Profei), lançado no final do mês de
setembro.
O processo para a criação do Programa teve início
em 2014 com uma consulta encaminhada às
universidades. De acordo com Klaus Schlünzen,
apesar de o Programa ser em rede, com um forte viés
de tecnologia inovadora, as universidades continuam
sendo presenciais. “A ideia desse Programa é usar o
que tem melhor da tecnologia e fazer uma sala de interação
das pessoas que não necessariamente precise estar
presencialmente, fisicamente, na universidade, mas de
estabelecer esse novo ambiente de aprendizagem, que seja
um ambiente de excelência e qualidade”, destacou
Com processo seletivo a ser realizado ainda em 2019, o
Programa iniciará suas atividades em março de 2020, com a
oferta de 150 vagas. Coordenado pela professora Elisa
Schlünzen, da Unesp, sua meta é oferecer formação
profissional para uma sociedade inclusiva, com metodologias
inovadoras, capazes de desenvolver habilidades e
competências, tanto no ambiente escolar quanto no social.
O Profei traz um movimento de internacionalização na
sua origem, a partir de uma cooperação com a Universidade
Aberta de Portugal (UAB). Já no primeiro edital de seleção estão previstas vagas para
estudantes portugueses ou brasileiros residentes naquele País.

Extensão
A última apresentação do Fórum ficou a cargo
da pró-reitora de Extensão da Unitau e secretária da
Câmara Técnica de Extensão da Abruem, Letícia Maria
Costa, e do pró-reitor de Extensão da Uern, Emanoel
Márcio Nunes. A temática abordada foi “O papel e o
valor da creditação da extensão para o
desenvolvimento da universidade brasileira: da retórica
à práxis”. A palestra foi mediada pelo reitor da Uepa,
Rubens Cardoso.
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URCA SE PREPARA PARA SEDIAR O 66º FÓRUM
NACIONAL DE REITORES DA ABRUEM
O 66º Fórum Nacional de Reitores da Abruem será realizado entre 20 e 23 de
maio na cidade de Crato, no Ceará. A Universidade Regional do Cariri (Urca) sediará o
evento.
Para o reitor da Urca, Francisco do O' de
Lima Júnior é uma imensa satisfação receber o
Fórum da Abruem. “A Urca é uma instituição que
recentemente completou três décadas e tem se
naturalizado enquanto universidade daquela
região, tem assumido um papel de protagonismo
na produção de conhecimento, territorialmente e
socialmente”, afirmou.
De acordo com o reitor, receber o Fórum da
Abruem e todos os reitores é uma oportunidade de
partilhar com todos as experiências da
Universidade, apresentar a região e também a plataforma de atuação da Universidade.
“Somos a única universidade brasileira e do sul da América a ser gestora de um Geopar,
que é uma proposta de desenvolvimento territorial, preservando o patrimônio,
produzindo conhecimento que é apropriado pelo território, pela comunidade regional,
para traçar ações e políticas públicas na área de proteção e preservação”, destacou.
Francisco do O' de Lima Júnior ainda ressaltou que será uma honra mostrar as
potencialidades da Universidade e da região à Abruem, “que é uma Associação já tão
bem consolidada como espaço de debate e como espaço de aprendizado”.

