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PRIMEIRA REUNIÃO ADMINISTRATIVA DE 2021 DA 
ABRUEM É REALIZADA DE FORMA ONLINE

A Associação Brasileira 
dos Reitores das Universidades 
Estaduais e Municipais 
(Abruem) realizou na última 
quarta-feira, 24, sua primeira 
reunião administrativa de 
2021. Para debater uma pauta 
extensa, participaram reitores 
de universidades de todo o 

País. A reunião ocorreu de forma online via plataforma Google Meet. 

No início da reunião, o presidente da Abruem, Rodrigo Zanin, agradeceu a 
presença de todos os participantes e deu boas vindas aos reitores que tomaram 
posse recentemente e estavam presentes na reunião administrativa da Associação 
pela primeira vez. “ É muito bom trabalharmos em conjunto e nos unirmos para 
defender a educação superior pública brasileira. O momento que estamos 
passando é muito ruim, de muitos ataques, e só conseguiremos atravessá-lo com 
a união de nossas forças”, destacou. 

Para o novo reitor da Universidade Estadual de Ceará, Hidelbrando Soares, a 
força das universidades está no coletivo. “Nossa força está nas articulações que 
as universidades têm feito por meio da Abruem. Esse trabalho conjunto, político 
também, que a Associação tem feito é a nossa fortaleza. Inauguro o meu primeiro 
dia de reunião dizendo do quanto acreditamos no fortalecimento da universidade 
pública, gratuita e de qualidade, principalmente, no fortalecimento das nossas 
instituições”, ressaltou. 

Pautas

Entre as pautas discutidas estava a necessidade 
de convocação de reunião extraordinária do Conselho 
Pleno da Abruem. A plenária ficou marcada para 31 
de março, a partir das 14h. Tanto a pauta quanto o 
link serão divulgados posteriormente. 

Outro assunto levantado foi a viagem 
internacional de 2021 da Associação. Diante do 
avanço da pandemia da covid-19 e do momento de 
instabilidade, os reitores definiram que as discussões 
a respeito da viagem devem ser feitas a partir do 
segundo semestre deste ano para que ela ocorra em 2022, permanecendo o 
México como destino.  Durante este ano a Abruem continuará as tratativas com a 
embaixada do México no Brasil.



Informativo da Associação | Abruem

Durante a reunião, o presidente da Abruem, professor Rodrigo Zanin, 
informou aos participantes que a Associação está disponibilizando um espaço 
em seu site oficial para que a Câmaras Técnicas publiquem seus materiais e 
divulguem suas atividades. Os membros das Câmaras agradeceram o espaço 

e explicaram a importância 
do site da Abruem servir 
como repositório para 
os diversos tipos de 
conteúdos que produzem. 

Neste sentido, o reitor 
da Universidade Estadual 
de Goiás, Valter Campos, 
que é membro da Câmara 

de EaD, apontou diversos conteúdos da Câmara que poderão ser publicados 
no site da Associação. “Quero parabenizar a equipe pela iniciativa que 
permitirá que nossas instituições possam acessar de melhor forma todos 
esses conteúdos. Esse será um espaço importantíssimo”, explicou. 

Ainda na reunião, foram feitas diversas discussões a respeito da Frente 
Parlamentar Mista que está sendo criada para a defesa das universidades 
estaduais e municipais. Após as deliberações, foi definido que as tratativas 
deverão ser intensificadas pelos reitores diretamente com os parlamentares 
de seus estados.

Fórum

Em discussões a respeito do 66º Fórum Nacional de Reitores, que deveria 
ser realizado no mês de maio na Universidade Regional do Cariri (Urca), os 
reitores definiram que, também em função da pandemia, ele será adiado.  

Assim que for possível, serão retomados os fóruns presenciais seguindo 
sequência já definida na reunião plenária do 65º Fórum de Reitores da 
Abruem: Universidade Regional do Cariri, Universidade Estadual de Alagoas,  
Universidade do Estado de Mato Grosso e Universidade Estadual do Rio 
Grande do Sul.

Associado Honorário

Outra pauta da reunião foi a aprovação da entrega de diploma de 
Associação Honorário da Abruem para ex-reitores. Na solenidade de abertura 
do próximo Fórum Nacional de Reitores da Abruem a ser realizado de forma 
presencial, serão homenageados com os diplomas os ex-reitores: Antonio 
Carlos Aleixo – Unespar, Antonio Guedes Rangel Junior - UEPB-, Ita de Fátima 
Dias Silva - Unifimes, José Alfredo de Pádua Guerra – Uni-Facef-, Maria Cristina 
de Assis - Uezo-, Nouga Cardoso Batista – Uespi-, Sandro Roberto Valentini – 
Unesp-, Sebastião Lázaro Pereira – UniRV.
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Programa Alunos Conectados ABRUEM/RNP

Para as discussões da última pauta da reunião - Programa Alunos 
Conectados Abruem/ RNP – a RNP discorreu sobre o Programa e quais as 
condições poderiam ser oferecidas para as universidades.

Finalizada a explanação, foi definido que cada instituição interessada 
deverá fazer o contato diretamente com a RNP, a partir de 01/03, por 
intermédio do e-mail grc@rnp.br.

Fonte: Assessoria de Comunicação Social da Abruem

ÚLTIMO DIA PARA ADERIR À MOBILIDADE 
ACADÊMICA VIRTUAL DA ABRUEM

Termina nesta sexta-feira, 26 de fevereiro, o prazo de adesão ao Projeto 
Mobilidade Acadêmica Virtual, do Programa EaD em Rede, organizado pela 
Câmara de EaD da Abruem. O Projeto ofertará aos estudantes de graduação 
das universidades estaduais e municipais, vagas em disciplinas online.

O objetivo principal do edital é ampliar a rede de colaboração para a 
oferta de disciplinas à distância. São aceitas somente disciplinas à distância 
de cursos credenciados para tal oferta e não disciplinas remotas de cursos 
presenciais. As disciplinas serão ofertadas neste primeiro semestre de 2021

A previsão é que o edital do Mobilidade Acadêmica Virtual seja publicado 
no mês de março. A Câmara de EaD disponibilizará no site da Abruem a 
listagem de Universidades ofertantes e a respectiva planilha de disciplinas, 
bem como o contato do responsável pela instituição para receber as 
demandas.

Acesse os documentos:
- Carta Convite
- Termo de Adesão
- Planilha a ser preenchida (anexo 1)

- Cronograma (anexo 2)

Para ofertar vagas em disciplinas é necessário que a universidade assine 
o Termo de Adesão, preencha os dados do Anexo 1 e relacione as disciplinas 
e ementas. A  inscrição deve ser feita pelo link

 https://www.cead.udesc.br/?idFormulario=55 . 

O email para dúvidas é o camaraead.abruem@gmail.com .

Fonte: Assessoria de Comunicação Social da Abruem
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SERICICULTORES INSCRITOS PELA UEM EM 
PROJETO INTERNACIONAL RECEBEM PREMIAÇÃO

Por meio do Projeto Seda, da qual 
a Universidade Estadual de Maringá 
(UEM) participa, sete sericicultores 
brasileiros (seis paranaenses) foram 
premiados por trabalhos voltados 
à sustentabilidade, equidade de 
gênero e apropriação da cadeia de 
valor agregado à seda. O objetivo 
do projeto, que é coordenado 
por Patrícia Marino, do Instituto 
Nacional de Tecnologia Industrial 
(Inti) da Argentina, é potencializar 
o intercâmbio de conhecimentos e 

aproveitar a capacidade de todos os seus parceiros para oferecer soluções 
que visem o desenvolvimento sustentável. A divulgação dos contemplados 
ocorreu em setembro de 2020.

Entre dezembro de 2019 e janeiro de 2020, o projeto internacional 
“Contribución a la reducción de la pobreza en la región ALC a través de 
la sericultura con enfoque sustentable y agregado de valor local”, mais 
conhecido como Projeto Seda, mantido com recursos da União Europeia, 
recebeu 80 propostas de produtores latino-americanos de seda, das quais 
36 foram premiadas com o Fundo de Apoio à Sericultura.

Este fundo é uma iniciativa financiada pelo Adelante, programa também 
mantido pela União Europeia para a Cooperação Triangular que busca promover 
relações horizontais entre os países da América Latina, Caribe e Europa.

Das 80 propostas inscritas, 26 eram brasileiras (93% do estado do Paraná 
e 7% de São Paulo). Destas, 7 foram escolhidas para serem beneficiadas com 
o montante de  €144.666,00.

Segundo as coordenadoras no Brasil, Maria Aparecida Fernandez e 
Alessandra Aparecida Silva, ambas da UEM, os produtores selecionados 
aguardam apenas a assinatura do acordo entre as associações - que são 
responsáveis pela assistência aos produtores- e a coordenação da iniciativa 
internacional para que deem início às atividades.

Projeto Seda

O Projeto Seda é formado por grupos de pesquisas do Brasil, Argentina, 
Colômbia, México, Equador e Cuba, assim como integrantes de apoio para o 
desenvolvimento do projeto de instituições da Itália e Portugal. Este projeto 
busca a melhoria da capacidade técnica e produtiva da sericicultura entre os 
grupos da América Latina e Caribe.



Informativo da Associação | Abruem

No Brasil, o grupo é formado por 
pesquisadores da UEM que integram 
o projeto desde 2016, sendo que 
iniciou os estudos de melhoramento 
genético do bicho-da-seda em 2003, 
com apoio do governo do Estado do 
Paraná, Fundação Araucária, Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq) e Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes).

Esta iniciativa tem como objetivo a análise de expressão de genes que 
possibilitem prevenir doenças que afetam a criação do bicho-da-seda, assim 
como a melhora da produtividade de casulos e apoio aos sericicultores do 
Paraná, principal produtor do Brasil de casulos de qualidade.

O grupo da UEM é constituído por professores que trabalham na área 
de genética molecular; melhoramento da produtividade sericícola; genética; 
química, biofísica e bioquímica. Além destes pesquisadores, o auxílio 
também vem por parte de docentes associados da Universidade do Oeste 
do Paraná (Unioeste), que atuam na área de microbiologia e morfologia; da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), na área microbiologia; e 
da Universidade de Cambridge, Inglaterra, na área de bioquímica.

Quem são os pesquisadores:

Maria Aparecida Fernandez, Alessandra Silva, Ana Lapenta, Flávio Seixas, 
Marco Aurelio Schüler de Oliveira, Luis Francisco Angeli Alves, Lucinéia 
Ribeiro,  Rose Costa, Henri Schrekker e Torsten Krude.

Fonte: Comunicação UEM. Texto: Camila Cantoia Dorna 

GOVERNO DE PERNAMBUCO E UPE FIRMAM 
PARCERIA PARA VALORIZAR A ENGENHARIA 
PÚBLICA E FOMENTAR A CONSTRUÇÃO CIVIL

Responsável por aproximadamente 10% do Produto Interno Bruto do 
Brasil e presente em pelo menos 50% dos investimentos realizados em 
Pernambuco nos últimos 10 anos, o setor da construção civil terá atenção 
extra do Governo do Estado do Pernambuco. A Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico (Sdec) e a Universidade de Pernambuco (UPE) estão firmando 
parceria para valorizar a engenharia pública. A ideia é qualificar gratuitamente 
engenheiros do setor público nos municípios, promovendo um movimento 
interno de resgate do protagonismo do setor na geração de riquezas, na criação 
de empregos formais e no desenvolvimento socioeconômico das cidades.
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O reitor da UPE, Pedro Falcão, 
foi recebido pelo secretário de 
Desenvolvimento Econômico, Geraldo 
Julio, na quinta-feira (25), para tratar da 
formalização do curso de especialização a 
ser ofertado para esses profissionais em 
todo o Estado. A secretária executiva de 
Desenvolvimento Econômico, Ana Paula 
Vilaça, e o presidente da AD Diper, Roberto 
Abreu e Lima, também participaram do 
encontro.

O secretário Geraldo Júlio reforçou 
o entendimento da importância do setor 
como agente transformador de realidades 
sociais e econômicas nas cidades. “A gente 
que já rodou o Estado percebe como as 
obras estruturadoras são relevantes na 
geração de empregos e no que provocam 
de reflexo, inclusive mobilizando o 
empreendedorismo no comércio e 
nos serviços para atender esse novo 
consumidor. Toda a cidade ganha e a gente 
entende que é preciso esse impulso no 
setor para alavancar o desenvolvimento. 
É uma parceria forte, que terá efeitos 
bastante positivos, principalmente de 

médio e longo prazos”, destacou o secretário.

De acordo com a apresentação da UPE, o curso “Engenharia Urbana” 
será uma especialização lato sensu, com duração de um ano (360 horas), 
coordenado pela Poli/UPE e realizado no modelo híbrido (aulas remotas e 
atividades presenciais nos polos regionais). O programa contempla disciplinas 
tanto de áreas técnicas como de formas de gestão e a ação conta com apoio 
do Sindicato da Indústria da construção civil do Estado de Pernambuco 
(Sinduscon-PE) e do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia de Pernambuco (Crea-PE).

“Como reitor, sinto muita alegria de estar cumprindo com a nossa 
missão, com uma proposta para o Estado de Pernambuco inteiro, de 
qualificar pessoas nos municípios, principalmente com o problema de obras 
inacabadas que o Brasil enfrenta. Valorizar o setor passa justamente pela 
qualificação de pessoas que estão na base dos municípios, para reverter o 
cenário e evitar que se repitam ações nesse sentido. O secretário Geraldo 
Julio, com sensibilidade, entendeu que a proposta vai ajudar muito o estado 
como um todo”, destacou Pedro Falcão.

Fonte: Sdec e UPE
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UNEB REALIZA WEBINÁRIO SOBRE PESQUISA 
ACADÊMICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA  

 A UNEB realiza o webinário “A Pesquisa na Educação Básica” no próximo 
dia 1º de março, às 14h, no Canal da PPG UNEB, no YouTube. 

O evento tem como objetivo promover a experiência científica para 
estudantes da Educação Básica da rede pública de ensino do Estado da Bahia. 

 A programação contará com a participação das professoras Ana Lago 
(UNEB), Márcea Sales (UNEB) e Kátia Soane(SMED). 

 O webinário marca também o lançamento do programa de Iniciação 
Científica Júnior da Universidade – atividade em que os participantes terão a 
oportunidade de serem orientados por pesquisadores da UNEB na produção 
de conhecimento e desenvolvimento tecnológico no âmbito da educação 
básica. 

 Mais informações: www.portal.uneb.br. 

 Fonte:  Assessoria de Comunicação (Ascom) da UNEB 

 
ARTIGO SOBRE HIPERTENSÃO ARTERIAL DE 
DISCENTES E DOCENTES DA UNIFIMES É 
PUBLICADO EM REVISTA INTERNACIONAL

O artigo “Exercício físico auxiliando no tratamento da hipertensão 
arterial” foi publicado na Revista Brazilian Journal of Development, ISSN 
2525-8761, avaliada pela CAPES como Qualis B2.

Entre as autoras, estão a coordenadora do curso de Medicina da 
Unifimes Trindade, Norma Condinho Filgueiras, e a acadêmica de Medicina da 
Unifimes Trindade, Nathália Santa Cruz Pinheiro Costa. Também são autoras 
a coordenadora do  curso de Medicina Veterinária da Unifimes Mineiros, 
Priscila Chediek Dall’Acqua, e a pós-doutora em Ciências Veterinárias da 
Unifimes Trindade,  Andresa de Cássia Martini.

O artigo fala sobre a hipertensão arterial (HA), uma síndrome de origem 
multifatorial, sendo um dos maiores problemas na área de saúde pública 
que tem sido reconhecida como grave fator de risco para as doenças 
cardiovasculares. O trabalho tem como objetivo esclarecer sobre a terapêutica 
da HA auxiliada ao exercício físico e as mudanças no estilo de vida mostrando 
os benefícios que a prática de exercício físico podem acarretar na saúde da 
população.

Confira a publicação na íntegra:

https://www.brazilianjournals.com/index.php/BRJD/issue/view/121 

Fonte: Comunicação Unifimes
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ALUNOS DE MEDICINA DA UNITAU REABREM 
“FARMACINHA” PARA OFERTA DE MEDICAMENTOS 
GRATUITOS À COMUNIDADE 

 A farmácia comunitária Benedicto Montenegro da Unitau, mais conhecida 
como “farmacinha”, retomou suas atividades após um longo período fechada 
devido à pandemia do novo coronavírus. A iniciativa (criação da farmácia 
comunitária) dos alunos do diretório acadêmico Benedicto Montenegro 
(D.A. da Medicina) já soma 50 anos de existência e de contribuição com a 
comunidade, oferecendo medicamentos gratuitos.

Por conta do período em que esteve fechada, a farmácia teve uma grande 
perda de remédios e necessita de doações para continuar suas atividades. 
Os medicamentos podem ser doados seguindo alguns critérios: devem estar 
dentro do prazo de validade e devem ser cartelas individuais completas (no 
caso de medicamentos fora da caixa). Doações em dinheiro também são 
aceitas, para que possam comprar medicamentos que são requisitados e 
que estão em falta nas prateleiras.  

“A farmacinha foi criada principalmente para poder ajudar quem mais 
precisa e não tem condições de arcar 
com os custos de suas medicações. 
Não queremos que os pacientes 
desistam do tratamento pelo custo 
dos remédios, então, com o nosso 
trabalho, esperamos promover esse 
auxílio à saúde da população, ajudando 
a cumprir as orientações médicas 
dadas”, explica Amanda Volpe, uma 
das responsáveis pela administração 
da farmácia comunitária. 

A farmacinha é administrada 
por Amanda e pelas alunas Bruna e Cláudia, do curso de Medicina, tendo 
o apoio de dois farmacêuticos voluntários, Thaís e Raul. A ação ainda conta 
com a ajuda do senhor Cláudio, um voluntário que auxilia os estudantes nas 
atividades desde a abertura da farmácia. 

 “A farmacinha proporciona um grande crescimento pessoal e profissional 
a todos os alunos da Medicina, pois é por meio dela que temos os primeiros 
contatos com a população. Temos um grande carinho por ela, pois nos 
ensina a como auxiliar da melhor forma as pessoas que nos procuram e ela 
nos mostra um pouquinho do que é ser médico”, relata Amanda.  

A farmácia comunitária está localizada no Campus do Bom Conselho, na 
Avenida Tiradentes, 500. Para solicitar algum medicamento, basta apresentar 
a receita médica. 

Fonte: Comunicação Unitau


