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PRAZO PARA INSCRIÇÕES DE CHAPAS ÀS ELEIÇÕES
DA ABRUEM SE ENCERRAM NA PRÓXIMA
SEGUNDA-FEIRA, 29
O prazo para as inscrições de chapas para concorrerem às eleições
para a Diretoria da Associação Brasileira dos Reitores das Universidades
Estaduais e Municipais (Abruem) se encerra na próxima segunda-feira, 29 de
junho, às 18h. A chapa eleita tomará posse em meados de agosto e atuará no
biênio 2020-2022.
Para que seja validada a inscrição, a chapa deve estar completa,
composta por candidatos a presidente, vice-presidente, Conselho Deliberativo
e Conselho Fiscal, sendo três titulares e três suplentes para cada conselho.
As eleições, que serão realizadas de forma online e por meio de voto
secreto, ocorrerão de no dia 15 de julho, às 14h, em Reunião Extraordinária
do Conselho Pleno. Em caso de chapa única, será realizada eleição por
aclamação.
Clique aqui para acessar o modelo de inscrição de chapa.
Fique atento às datas:
27/maio

Divulgação do Edital de Convocação da Eleição da Diretoria
da Abruem

29/jun - 18h00

Término do recebimento de inscrições com a composição
da chapa completa (Presidente, Vice-Presidente, Conselho
Deliberativo e Conselho Fiscal)

03/jul

Homologação, divulgação das Chapas inscritas

04/jul

Início do prazo de campanha eleitoral para as Chapas
inscritas

14/jul

Término do prazo de campanha eleitoral

15/jul –14h00

Realização da Reunião Extraordinária online do Conselho
Pleno para eleição da Diretoria Abruem 2020/2022

FÓRUM INTERNACIONAL PARA DISCUSSÃO - RUMO À
NOVA NORMAL
À luz das mudanças
pelas quais as
universidades do
mundo estão
passando para lidar
com o vírus
SARSCoV-2, o
Escritório de
Pós-Graduação da
Universidade de São
Paulo (USP), está
promovendo um
Fórum Internacional
para Discussão: De
Volta à Nova Normal?
Uma série de
edições estão programadas, sendo a primeira às 11h, no dia 30 de junho.
Participarão dois representantes dos EUA e dois do Brasil: professor JP
Milliken, Relações Exteriores da Universidade do Texas System, professor
Michael Pippenger, vice-reitor e reitor associado para internacionalização da
Universidade de Notre Dame, professor Evilázio Francisco Borges Teixeira,
reitor da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e o professor
Vahan Agopyan, reitor da Universidade de São Paulo.
Link de acesso: Youtube - bit.ly/forum-usp-higher-ed
Neste momento, as universidades não podem controlar ou prever o
nível de bloqueios impostos pelo governo, restrições domésticas de viagens e
transporte, barreiras nas fronteiras nacionais ou emissão de visto de
não-imigrante para estudantes e pesquisadores. No entanto, elas são capazes
de exercer controle e estabelecer boas práticas em áreas para as quais
tradicionalmente têm responsabilidade assumida: ensino e orientação;
integridade dos processos acadêmicos, como teste e avaliação; acesso à
informação; a capacidade de realizar pesquisas e provar teorias em
laboratório; e o compartilhamento de amplo conhecimento com a
comunidade.
A partir do compartilhamento de várias perspectivas sobre o sucesso
obtido, os desaﬁos que não foram superados, como o vírus tem sido
enfrentado nos últimos meses, o Fórum possibilitará o conhecimento de
vários planos institucionais para avançar.

Datas
As outras datas do Fórum Internacional são 21 de julho, 18 de agosto e
22 de setembro. A perspectiva é que se tenha um programa contínuo e
dinâmico para eventos adicionais ao longo do ano. Todas as universidades
estão convidadas a participar e contribuir com os eventos, que serão gratuitos
e abertos ao público.

Cada universidade terá 15 minutos para conversar, seguidos por no
máximo meia hora para discussão.

Temas a serem discutidos:
1) O que aprendemos neste primeiro semestre lidando com a COVID-19 e
como podemos aproveitar isso no futuro próximo, para que as universidades
possam continuar contribuindo para uma nova realidade pandêmica no
ensino superior em todo o mundo.
2) Com a eliminação das instruções presenciais em sala de aula para virtual e
a quase mudança universal para a educação à distância desde março, o que
aprendemos sobre as técnicas essenciais para manter um excelente ambiente
de aprendizado?
3) Em consonância com uma crescente compreensão das técnicas essenciais
de ensino em um ambiente amplamente on-line, como gerenciamos a
disponibilidade e o acesso que nossos alunos precisam e outros problemas
associados à tecnologia? Parece essencial também avaliar os limites e a
ﬂexibilidade de nossas estruturas e tradições institucionais (apropriada
supervisão das mudanças de ensino, aprendizagem e avaliação no
fornecimento de Educação).
4) Com o retorno ao ensino no campus ou a manutenção do ensino à
distância exclusivo, ou a introdução de modelos híbridos que combinam
ensino presencial e à distância, precisamos entender os desaﬁos enfrentados
por nossos alunos e professores, especialmente com a manutenção do
distanciamento físico.
5) Quais são as maneiras eﬁcazes de manter a integridade dos exames em
situações de sala de aula onde o distanciamento social é necessário e a
supervisão rigorosa pode ser difícil ou testes on-line em que a veriﬁcação da
identidade do participante do teste pode ser desaﬁadora.
6) Embora algumas pesquisas possam ser realizadas em casa, estudos em
laboratório precisam ser vistos de forma diferente. Como podemos manter
pesquisas de alta qualidade sob condições sociais à distância?
7) Além de analisar pequenos seminários, conferências, tutoriais, oﬁcinas ou
grupos de leitura e várias mudanças na vida e no engajamento das atividades
do campus, precisamos examinar as regras para o engajamento e o uso de
instalações de pesquisa, incluindo prioridades para reabertura e diretrizes de
saúde.
8) Como podemos manter a colaboração internacional de alto nível em
pesquisa sob distanciamento social?
Fonte: Comissão Fulbright Brasil

FESTIVAL UNITAU VIRTUAL CHEGA A SEUS
ÚLTIMOS DIAS
Com o semestre chegando ao
ﬁm, chega ao ﬁm também o
Festival UNITAU Virtual. O evento,
que ocorre de segunda a
sexta-feira, desde o início da
quarentena, é uma iniciativa da
Universidade de Taubaté (Unitau)
para levar uma série de
conteúdos relevantes ao vivo no
instagram da Instituição. Com
temas variados e com
entretenimento para todas as
pessoas, se apresentam professores, egressos, alunos e voluntários da
Universidade.

Conﬁra a programação dos dois últimos dias do
Festival
25/06 | quinta-feira | 17h
O que é uma empresa júnior e como ela pode agregar na vida universitária
Milena Pontes, aluna de arquitetura e urbanismo e presidente da Atrium,
empresa jr. do Departamento
26/06 | sexta-feira | 18h30
Pocket show com Anderson Almeida
Aluno de música EAD
Para assistir, clique aqui!
Fonte: Ascom Unitau

