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REUNIÕES DA ABRUEM SÃO SUSPENSAS DEVIDO À
PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS
A Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e
Municipais (Abruem) informa que, devido à pandemia do novo Coronavírus e
orientações preventivas das autoridades sanitárias, a reunião mensal da
Abruem, marcada para o dia 25 de março, está suspensa. Oportunamente a
Associação informará a respeito da possibilidade de a reunião ocorrer
mediante videoconferência.
A
reunião que ocorreria com o presidente da Capes, Benedito Aguiar, no
dia 23 de março, também foi cancelada pelo mesmo motivo.

CÂMARA EAD DA ABRUEM PROPÕE DISCUSSÕES
SOBRE EDUCAÇÃO ONLINE EM TEMPOS DE
CORONAVÍRUS
Na última semana, a Câmara de Educação à
Distância da Abruem realizou reunião de
planejamento para 2020. Um dos tópicos da
reunião foi a reﬂexão sobre educação online
em tempos de Coronavírus.
Um roteiro para campanha de divulgação foi
elaborado pelos integrantes da Câmara:
Marcus Tomasi (Udesc), Carmen Maria Cipriani
Pandini (Udesc), Maria Aparecida Crissi
Knuppel (Unicentro), Ilka Marcia Ribeiro de
Souza Serra (UEMA), Marcus Vinícius Maltempi
(Unesp) e Carlos Willians Jaques Morais (UEPG). Alguns materiais serão
produzidos para reﬂetir a temática.
No site da Abruem está disponível vídeo produzido pelo Núcleo de
Educação a Distância da Universidade Estadual do Centro-Oeste.
“O coronavírus apresenta desaﬁos também para a educação superior. No
que se refere à educação online, a Câmara EaD da Abruem propõe algumas
reﬂexões. Não há um único modo de utilizar as tecnologias educacionais.
Flexibilização dos modelos, da legislação e dos processos avaliativos é
fundamental.

Existem muitas atividades disponíveis, com as quais os alunos podem
trabalhar em rede. Há concepções, metodologias, tecnologias e modelos
educativos que devem ser usados em um momento de desaﬁo para as
universidades. A educação online não se faz apenas com vídeos. Nesse modelo, o
papel do professor está focado na mediação, proporcionando um ensino
colaborativo e participativo.
Os ambientes virtuais de aprendizagem e os materiais didáticos digitais são
suportes essenciais para a educação online. Há muitos materiais atraentes, em
diferentes formatos e disponíveis em diversos portais da web. Os acadêmicos têm
interesse por aplicativos e jogos, os quais podem ser incorporados nas
metodologias de maneira criativa. As mídias sociais são acessíveis e podem ser
integradoras para a colaboração e participação.
A Câmara EaD da Abruem pretende orientar sobre o oferecimento da
educação online com qualidade num momento de impedimento de atividades
presenciais. A oportunidade de experimentar novas metodologias pode ampliar a
comunicação e alcançar sucesso em atividades no ambiente virtual”.

REUNIÃO NACIONAL DA CÂMARA DE GRADUAÇÃO
DA ABRUEM FOI REALIZADA NA UEPA
Representantes estaduais da Câmara
de Graduação da Associação Brasileira dos
Reitores das Universidades Estaduais e
Municipais (Abruem) participaram, nos
dias 5 e 6 de março, da reunião nacional
de trabalho da Câmara de Graduação da
Associação Brasileira dos Reitores das
Universidades Estaduais e Municipais
(Abruem). O evento foi realizado no
auditório da Reitoria da Universidade do
Estado do Pará (Uepa), em Belém.
A reunião contou com a presença de representantes da Universidade
do Estado da Bahia (Uneb), Universidade Estadual do Oeste do Paraná
(Unioeste), Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc), Universidade
do Norte do Paraná (Uenp), Universidade Estadual Paulista (Unesp) e
Universidade Estadual do Maranhão (Uema).
Entre os objetivos do evento está a troca de experiências entre
instituições estaduais e municipais do País e alinhar estratégias de atuação

referentes à graduação, com foco em iniciativas expressivas e nos desaﬁos
educacionais contemporâneos, vividos pelas instituições de ensino. A partir
da reunião, também está sendo
deﬁnido o calendário de
atividades da Câmara e as ações
apresentadas no Fórum
Nacional dos Reitores da
Abruem, que reúne reitores e
demais representantes de
universidades para discussões
sobre o papel das universidades
no desenvolvimento do Brasil. A
programação da reunião ainda
incluiu visitas ao Herbário e
Centro Ciências e Planetário do Pará, espaços de educação referenciais da
Uepa.
A pró-reitora de graduação da Uepa, Ana da Conceição, avalia a reunião
como primordial para o fortalecimento das Instituições de Ensino Superior. “A
reunião com os representantes da Câmara de Graduação é um importante
meio de intercâmbio institucional para a discussão dos temas mais
pertinentes, sejam eles especíﬁcos da região, sejam eles de caráter nacional,
auxiliando no crescimento de universidades, incluindo alunos, professores e
gestores", aﬁrmou.
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