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ABRUEM SE REÚNE COM FNDE
A Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais 

(Abruem) se reuniu na última terça-feira, 6, com representantes do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Além de reitores e representantes de 
universidades de todo o País, participaram da reunião, que ocorreu de forma 
online, o vice-presidente da Abruem, professor Pedro Falcão, e o presidente do 
FNDE, Marcelo Lopes.

O objetivo da reunião foi o de estreitar o diálogo entre Abruem e FNDE no 
sentido de encontrar viabilidade para a execução de obras financiadas pelo Fundo, 
por meio de convênios, com as universidades estaduais e municipais.

No início da reunião, o vice-presidente da Abruem agradeceu e relatou sobre 
encontro anterior, realizado com o diretor de Gestão, Articulação e Projetos 
Educacionais do FNDE, Gabriel Medeiros Vilar. “Na oportunidade fomos informados 
da criação de uma equipe para acompanhar as obras e a realização de visitas in 
loco em cada uma das universidades filiadas”, destacou.

Em sua fala, a coordenadora-geral de Infraestrutura Educacional do FNDE, 
Talita Dal Bosco, explicou que o departamento que coordena é o responsável 
por toda a análise inicial dos pedidos de obras. Ela reiterou que uma equipe foi 
montada para atender às instituições não federais. 

“Foi feito um levantamento das pendências e no próximo dia 19 de abril serão 
iniciados os atendimentos online”, ressaltou ao informar que um cronograma foi 
montado para que a equipe inicie os contatos com as universidades. O objetivo 
é atender semanalmente a seis instituições. A previsão é que até o início de maio 
todas as instituições já tenham sido atendidas.

A Abruem receberá uma tabela com a relação dos agendamentos para 
acompanhamento. Durante a reunião também foi informado que as instituições 
que necessitarem de prorrogação de seus convênios precisam solicitá-la 60 dias 
antes da data de encerramento do convênio. Outras informações importantes 
repassadas foram as de que os convênios não mais serão analisados pela Sesu, 
apenas pelo FNDE, e que convênios não prorrogados terão uma agenda específica. 

Durante sua fala, o presidente do FNDE contextualizou algumas questões e 
explicou que, ao assumir o Fundo, recebeu a informação de que os empenhos 
da área da Educação anteriores a 2016, que não haviam sido executados, seriam 
cancelados. “A solução foi reempenhar estes recursos mediante cada medição”, 
destacou. Ele ressaltou que o orçamento deste ano ainda deve ser aprovado e 
que deseja manter o diálogo permanente com as instituições.

Ao final do encontro ficou acordado que no mês de maio será realizada nova 
reunião entre a Associação e o FNDE. 

Fonte: Assessoria de Comunicação Social da Abruem
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UNITINS PROMOVE ESCUTA PSICOLÓGICA 
 DE SERVIDORES

As medidas de distanciamento social devido a pandemia da Covid-19, 
embora necessárias, promovem afrouxamento dos vínculos presenciais, 
produzindo impactos na saúde mental dos sujeitos e acarretando uma série 
de sintomas, tais como medo, ansiedade, depressão, estresse, entre outros.

Ciente disso, a Diretoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas 
(DGDP) da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), em parceria com 
o Núcleo de Apoio Psicossocial e Educacional (Nape) do Câmpus de Palmas, 
propôs a ação de “Escuta coletiva dos servidores em tempos de pandemia”.

O objetivo da ação, explica a diretora de Gestão e Desenvolvimento 
de Pessoas, Maria Lúcia Francisca Guida de Carvalho, “é disponibilizar 
aos servidores um espaço de fala e de escuta das situações psicossociais 
problemáticas causadas pela pandemia, e realizar um levantamento 
das demandas psicossociais produzidas pela situação atual e construir 
coletivamente estratégias de enfrentamento às demandas descritas pelos 
servidores. A ação é direcionada ao corpo técnico-administrativo e docentes 
da Unitins e se dará mediante encontro semanal em ambiente virtual  
de conferência”.

Como o projeto visa alcançar todos os servidores que sentirem 
necessidade de apoio, todos podem participar e não somente os que estão 
desenvolvendo suas atividades via trabalho remoto.

Com a duração de 1h, o primeiro momento de escuta será nesta quarta-
feira, 14, às 10h. Os facilitadores são a diretora de Gestão e Desenvolvimento 
de Pessoas, Maria Lúcia Francisca Guida de Carvalho, e o psicólogo e diretor 
do Câmpus Palmas, Ulisses Cunha.

Fonte: Site Unitins

 

UEM COMPLETA MAIS DE MIL ATIVIDADES ONLINES 
OFERTADAS

A Universidade Estadual de Maringá (UEM) 
registrou mais de 1.000 atividades realizadas 
de forma totalmente remota desde junho de 
2020. As atividades, que englobam desde lives, 
palestras, eventos, cursos e outras modalidades, 
começaram a ser cadastradas no sistema a partir 
do dia 04 de junho do ano passado.

Devido ao cenário de isolamento social 
pela pandemia do novo coronavírus, através 

da Resolução N.° 004/2020-CEP, a reitoria da Universidade suspendeu o 
calendário letivo das disciplinas daquele ano e incentivou a elaboração de 
ações formativas para alunos e comunidade externa.
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Mesmo após o retorno das aulas de forma remota, a plataforma para o 
cadastro dos eventos continua disponível com atividades de diversas áreas 
do conhecimento e prazos de duração, para toda a comunidade interna 
e externa da UEM. As atividades contam com a emissão de certificado de 
participação e os alunos da graduação podem aproveitar como Atividade 
Acadêmica Complementar (AAC), a critério da coordenação do curso.

A pró-reitora de Extensão e Cultura da UEM, Débora de Mello 
Sant’Anna, afirma que “as atividades oferecidas envolvem todas as áreas do 
conhecimento e estão, em sua maioria, disponíveis para toda a população. 
Temos observado pelos relatórios das ações que a abrangência geográfica 
tem aumentado durante a pandemia”. Ou seja, cada vez mais pessoas têm 
acesso à informação de qualidade, trabalho que a UEM realiza através das 
frentes de Pesquisa e Extensão.

Como a programação continua acontecendo e é atualizada 
constantemente, acesse lista completa com as atividades oferecidas em  
http://www.cpr.uem.br/index.php/menu-eventos-e-cursos-on-line/todas-
as-atividades?start=990 .

Fonte: Site UEM. Texto: Heloísa Matiusso

UNIFAE CRIA AMBULATÓRIO DE REABILITAÇÃO 
PÓS-INFECÇÃO POR COVID-19

O agravamento da pandemia e o aumento das ocorrências de sequelas 
em pacientes pós-Covid levaram a UNIFAE a ampliar o alcance de uma 
iniciativa implementada na Clínica de Fisioterapia, desde outubro do ano 
passado, e a envolver os demais cursos da área de Saúde da instituição: 
Enfermagem, Farmácia, Medicina, Odontologia, Psicologia e Educação Física.

Assim surgiu o projeto “Acredite, tudo vai ficar bem! – Ambulatório 
Multiprofissional de Reabilitação Pós-Infecção por COVID-19”, que engloba 
uma série de ações coordenadas pela Pró-Reitoria de Extensão, tendo como 
principal objetivo o atendimento a pacientes recuperados de COVID-19, mas 
que desenvolveram sequelas da doença.

Em sua nova configuração, o projeto conta com a contribuição dos 
vereadores Heldreiz Muniz, Luís Paraki, Aline Luchetta e Rodrigo Barbosa, 
que haviam idealizado proposta semelhante à da UNIFAE.

Após entendimentos com o Reitor Prof. Dr. Marco Aurélio Ferreira e a 
vice-reitora Profa. Dra. Anita Bellotto Nagib, esses vereadores elaboraram 
um projeto de lei que estabelece a oferta, pela rede municipal, de 
acompanhamento ambulatorial multiprofissional a pessoas que tiveram 
COVID-19 e necessitam de reabilitação pulmonar, neurológica, motora, 
psicológica e cardíaca.

A reitoria da UNIFAE promove os ajustes finais no documento, cuja 
apresentação será na nesta segunda-feira (12) à prefeita Maria Teresinha de 

http://www.cpr.uem.br/index.php/menu-eventos-e-cursos-on-line/todas-as-atividades?start=990
http://www.cpr.uem.br/index.php/menu-eventos-e-cursos-on-line/todas-as-atividades?start=990
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Jesus Pedrosa e ao presidente da Câmara Municipal, vereador Rui Nova Onda. 
Na oportunidade, a Reitoria da UNIFAE irá detalhar as etapas do projeto e a 
abordagem terapêutica de cada um dos cursos participantes.

 Fonte: Site Unifae

CIÊNCIAS CONTÁBEIS OFERECE CONSULTORIA 
ONLINE E GRATUITA SOBRE IMPOSTO DE RENDA 
PARA QUEM RECEBEU AUXÍLIO EMERGENCIAL

O curso de Ciências Contábeis da Universidade Estadual do Paraná 
(Unespar), campus de Campo Mourão, através 
do Núcleo de Apoio Contábil Fiscal (NAF), oferece 
serviços de consultoria e apoio gratuito para toda 
a população que recebeu o auxílio emergencial 
durante o ano de 2020 e está com dúvidas quanto 
à necessidade de entrega da declaração de 
imposto de renda ou necessidade de devolução 
do auxílio emergencial.

O atendimento às pessoas interessadas na consultoria será feito de 
forma remota, via WhatsApp - pelo número (44) 99819-2489 - ou via email 
- no endereço nafcampomourao@gmail.com. Pelo atendimento não ser 
presencial, a equipe estará disponível para atender pessoas de qualquer 
localidade.

A equipe do NAF é composta por estudantes e professores preparados 
para auxiliar a comunidade. Além das consultorias, o NAF também oferece 
serviços de esclarecimentos sobre como declarar o auxílio emergencial em 
2021 e esclarecimentos em geral sobre a declaração de imposto de renda.

O prazo para entrega da declaração de imposto de renda e, 
consequentemente, para devolução do auxílio emergencial, é dia 30 de abril 
de 2021.

 Fonte: Site Unespar. Texto: Marina Santos Daum

UESC REABRE INSCRIÇÕES DO PROJETO E-TERAPIAS 
PSICOSSOCIAIS

Com o objetivo de contribuir para reduzir o sofrimento e o 
estresse decorrentes da pandemia do novo coronavírus, causador da 
covid-19 e promover o bem estar e melhoria da vida das pessoas, a 
Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc) reabre as inscrições do projeto  
“e-Terapias psicossociais”.

As inscrições podem ser feitas até 22 de abril através por meio do link 
http://eterapias.uesc.br/form.php ou através do Instagram @eterapiasuesc. 

http://eterapias.uesc.br/form.php
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São 11 modalidades de grupos 
terapêuticos, oferecidas aos 
estudantes, profissionais das 
redes SUS e SUAS e ao público 
em geral. 

O projeto funciona com 
a oferta de terapias on-line, 
conduzidas por professores 

da Universidade de Brasília (UnB) e da Uesc, com o apoio da Fapesb, do 
Núcleo Regional de Saúde Sul, das Secretarias de Saúde de Ilhéus e Itabuna 
e da Secretaria de Desenvolvimento Social de Ilhéus, envolvendo psicólogos, 
fisioterapeutas, assistentes sociais, nutricionista, educador físico. Todas as 
práticas são gratuitas e abertas à participação da comunidade externa.

De acordo com a professora Rozemere Cardoso de Souza, coordenadora 
do Projeto, “integração, escuta e acolhimento esperam por você em 
todos os movimentos produzidos por nossos moderadores de grupos  
terapêuticos virtuais.” 

Acesse o site do e-terapias: http://eterapias.uesc.br/ .

Fonte: Ascom Uesc

 

http://eterapias.uesc.br/

