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HOMOLOGADA INSCRIÇÃO DE CHAPA ÚNICA PARA 
AS ELEIÇÕES DA ABRUEM
 Foi homologada na tarde desta sexta-feira, 3, a inscrição de chapa para 
a eleição que escolherá a diretoria da Associação Brasileira dos Reitores das 
Universidades Estaduais e Municipais (Abruem) para atuar no biênio 
2020/2022. As eleições, que serão realizadas de forma online, ocorrerão no 
dia 15 de julho, às 14h, em Reunião Extraordinária do Conselho Pleno. 

 Como o pleito se dará com chapa única, a eleição ocorrerá por 
aclamação. Os eleitos tomarão posse em meados de agosto. Entre o próximo 
sábado, 4, e o dia 14 de julho se dará o prazo de campanha eleitoral. 

 Poderão votar os membros efetivos aptos a voto conforme o Estatuto 
da Abruem. O associado que não puder participar das eleições poderá 
designar, mediante procuração particular com poderes específicos para a 
finalidade respectiva, representante para o ato de votação online. A 
procuração deverá ser enviada à Abruem (abruem@abruem.org.br e 
abruem@gmail.com) até as 18h do dia 13 de julho.

Confira os membros da chapa inscrita:

Eleições para a 
Diretoria da Abruem
Biênio 2020-2022 

PRESIDENTE Rodrigo Bruno Zanin Universidade do Estado do Mato
Grosso

VICE-
PRESIDENTE

Pedro Henrique de Barros 
Falcão

Universidade de Pernambuco



Suplentes

Gustavo Pereira da Costa                         Universidade Estadual do Maranhão

Evandro do Nascimento Silva                  Universidade Estadual de Feira de Santana

Pedro Fernandes Ribeiro Neto                Universidade Estadual do Rio Grande do Norte

Conselho Fiscal
Titulares

Lavinia Rosa Rodrigues                             Universidade do Estado de Minas Gerais

Fátima Aparecida da Cruz  Padoan         Universidade Estadual do Norte do Paraná

Odilon Máximo de Morais                        Universidade Estadual de Alagoas

Suplentes

Miguel Sanches Neto                                 Universida de Estadual de Ponta Grossa

José Alfredo de Pádua Guerra                 Centro Universitário Municipal de Franca

Raul Ernesto Lopez Palacio                      Universidade Estadual do Norte Fluminense

Conselho Deliberativo
Titulares

Leonardo Alvim Beroldt da Silva Universidade Estadual do Rio Grande do Sul

Rubens Cardoso da Silva                        Universidade do Estado do Pará

Francisco do O' de Lima Júnior Universidade Regional do Cariri



ORIENTAÇÃO MÉDICA EM CASA: ALUNOS DAS 
ESTADUAIS ATENDEM NO TELE CORONAVÍRUS

 Com o alto risco de contágio 
pelo coronavírus e todas as incertezas 
que rondam a pandemia, a principal 
orientação para a população é ficar em 
casa. Mas, quando surgem sintomas 
que podem ser da Covid-19, qual o 
melhor momento para procurar uma 
unidade de saúde?

 Graças à iniciativa da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz) Bahia e da 
Universidade Federal da Bahia (Ufba), 

recorrer ao telefone tem ajudado baianos a lidar com essa dúvida e com os 
sinais da doença. Ao discar 155, o Tele Coronavírus conecta, de um lado da 
linha, pacientes em busca de auxílio, e do outro, estudantes dos estágios 
finais de cursos de Medicina. O Projeto conta com a participação de cerca de 
200 alunos das universidades estaduais baianas e já ultrapassou a marca de 
50 mil atendimentos.

 Desse total, cerca de 60% das pessoas não precisou se deslocar para 
uma unidade de saúde, contribuindo para evitar a disseminação da Covid-19. 
Os dados já são considerados um sucesso pela Fiocruz. A pesquisadora e 
coordenadora do Projeto, Viviane Boaventura, lembra que a proposta 
representa também uma oportunidade de aprendizado para esses 
estudantes. “Possibilitando o ensino e a prática de atividades de telesaúde e 
de voluntariado, como ação cidadã”, destaca.

Do outro lado da linha
 Divididos em grupos e supervisionados por um médico, os estudantes 
recebem as chamadas em casa, por meio do celular. Eles foram treinados de 
acordo com o protocolo de atendimento oficial, adotado pela Secretaria da 
Saúde do Estado da Bahia (Sesab) e pelo Ministério da Saúde.

 Uma equipe de atendentes faz a triagem, por meio de questionário, 
para encaminhar as ligações para os voluntários. “Uma escuta cuidadosa 
alinhada à orientação correta garante que a população permaneça em 
isolamento social, com monitoramento adequado”, comenta a médica e 
professora Kátia Cunha, que participa do grupo que coordena a ação na Uesb. 
“Já para os estudantes, trata-se de uma oportunidade ímpar de aprendizado 
de enfrentamento de uma crise real”, reforça.



 A futura médica e 
voluntária do 
Telecoronavírus, Ana 
Carolina Assunção 
(foto), atualmente no 
quinto ano de Medicina 
na Universidade 
Estadual de Feira de 
Santana (Uefs), 

consegue vislumbrar no Projeto diversos aspectos importantes para a sua 
formação: desde a atualização científica, com diversos materiais como artigos, 
protocolos e fluxogramas da literatura nacional e mundial, até a empatia, 
“sentimento tão importante e que deve ser inerente à prática médica”, define 
a estudante. “Assim, nossos atendimentos visam o máximo respeito à vida e à 
dignidade de cada pessoa”, continua.

“Também é relevante continuar mantendo contato com pacientes, 
ainda que não presencialmente, o que, para mim, é a principal motivação 
para estudar”, conta Josimar Assis, aluno do quinto ano de Medicina da 
Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc). Ele vê a experiência com a 
telemedicina como mais um aspecto a contribuir em sua profissionalização. 
“Mas, acima de tudo, revitaliza o sentimento de poder ser útil em algo de 
importância incontestável para a saúde pública, o que faz parte de uma 
formação biopsicossocial”, sintetiza o estudante.

O Plano de Implementação do Tele Coronavírus está disponível no 
Repositório Institucional da Fiocruz (Arca) para auxiliar instituições de outros 
estados a implantar o projeto.

Fonte: Revista Eletrônica Uesb. Texto: Mariana Lacerda

UNIVERSIDADE REALIZA FESTIVAL UNITAU VIRTUAL 
ESPECIAL VESTIBULAR DE INVERNO

A pandemia do coronavírus trouxe mudanças na vida de todos, porém 
ele não parou com o sonho do estudante em cursar o ensino superior. 
Pensando nisso, a Universidade de Taubaté (Unitau) lança o Festival Virtual 
Especial Vestibular de Inverno, uma série de conteúdos no instagram da 
Instituição sobre os cursos oferecidos nesse processo seletivo.

A ideia é realizar lives em forma de bate-papo, mediada por 
professores e com a participação de alunos e de egressos da Unitau, 
utilizando esse canal para trazer informações e experiências dos participantes 
sobre os cursos e possibilitando a participação do público em geral.

As lives acontecem todos os dias, às 17h, no Instagram da UNITAU. 

https://www.instagram.com/unitau/


Confira a programação:

01/07 | quarta-feira | 17h | Pedagogia

    • Ana Maria Calil, professora de Seminários de Prática de Ensino | 
coordenadora do Mestrado Profissional em Educação-MPE UNITAU 
(mediadora)

    • Valéria Santos, egressa | pós-graduada em Metodologia das disciplinas do 
E.F. e psicopedagoga

    • Mariane Ferreira, aluna do 6º semestre

 02/06 | quinta-feira | 17h | Educação Física

    • Enrique Neto, Professor de futebol e futsal | Diretor de esportes da 
Secretaria de esportes e lazer de Taubaté (mediador)

    • Gustavo Ferri, egresso | Professor de Educação Física da Prefeitura de São 
José dos Campos

    • Andriele Souza, aluna do 7° semestre

03/07 | sexta-feira | 17h | Odontologia

    • Priscila Liporoni, professora da graduação e do Programa de 
pós-graduação em Odontologia da área de Dentística (mediadora)

    • Maiara Rodrigues, egressa | cirurgiã-dentista e doutoranda em 
Odontologia na área de Dentística

    • Isana Pereira, aluna do 5° semestre

06/07 | segunda-feira | 17h | Medicina Veterinária

    • Carla Bahiense, coordenadora e professora do curso (mediadora)

    • Karime Scarpelli, médica veterinária especializada em medicina felina

    • Márcio Credidio, aluno do 1º semestre

 07/07 | terça-feira | 17h | Serviço Social

    • Lindamar Faermann, professora e coordenadora do curso (mediadora)

    • Daniele Calcanhoto, egressa | coordenadora do Centro Dia do idoso de 
Taubaté

    • Magda Pires, aluna do 7º semestre | estagiária da Coordenadoria de 
reintegração social de penitenciárias do Vale do Paraíba e Litoral

08/07 | quarta-feira | 17h | Letras

    • Thais Travassos, professora de Literatura Brasileira (mediadora)

    • Gabriel Meliga, egresso e professor de Literatura e Redação

    • Maria Gabriela, aluna do 5º semestre e professora de Produção de Texto

09/07 | quinta-feira | 17h | Relações Públicas



(em breve)

 13/07 | segunda-feira | 17h | História

    • Maria Fátima Toledo, professora de História da África (mediadora)

    • Adriel Araújo, egresso e professor na rede municipal de Taubaté

    • Edenilson Filho, aluno do 5º semestre e estagiário no Sesc Taubaté

14/07 | terça-feira | 17h | Enfermagem

    • Adriana Cavaglieri, professora de Enfermagem cirúrgica (mediadora)

    • Silvio Vieira, egresso | Enfermeiro supervisor na UPA Eugênio de Melo 
PMSJC e integrante do GRAU - São Paulo

    • Dayra Rio Branco, aluna do 7º semestre

16/07 | terça-feira | 17h | Direito

    • Fernando Gentil, professor de Direito penal (mediador)

    • Eduardo Abraão, egresso | Defensor Público-Geral do Estado do Paraná

    • Júlia Giunta, aluna do 9º semestre

Fonte: Acom/ Unitau


