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 REITORES DE REÚNEM EM REUNIÃO ADMINISTRATIVA

Foi realizada na última quarta-feira, 28 de abril, a reunião administrativa 
mensal da Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e 
Municipais (Abruem). Reitores de Universidades de todo o País participaram da 
reunião que ocorreu de forma online via Google Meet.

Entre as pautas discutidas no evento estava a reunião entre Abruem e Fundo 
Nacional de Educação realizada no último dia 6 de abril. O vice-presidente da 
Abruem, reitor Pedro Falcão, fez o relato da reunião cujo objetivo foi o de estreitar 
o diálogo entre a Associação e o FNDE no sentido de encontrar viabilidade para 
a execução de obras financiadas pelo Fundo, por meio de convênios, com as 
universidades estaduais e municipais.

A segunda pauta da reunião administrativa foi a atualização dos membros 
das Câmaras Técnicas da Abruem. 
Durante o mês de abril a Associação 
consultou as universidades afiliadas 
acerca da participação nas Câmaras 
e apresentou, na última quarta-feira, 
as novas composições aos reitores. 
Neste contexto, também foi destacada 
a importância das Câmaras manterem 
atualizadas, no site da Abruem, suas 
agendas de atividades para que mais 
membros da Associação possam 
participar das discussões.

Outro assunto abordado na 
reunião foi a definição da composição 
do grupo de trabalho responsável por 
elaborar projeto de revisão do Regimento Geral da Abruem. Em abril as afiliadas 
foram consultadas sobre interesse em participar da comissão de revisão e, a partir 
daí, ela foi definida. 

Edição 411 - Brasília, 03 de maio de 2021.
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Participarão do grupo 
de trabalho os reitores 
da Uenp, Uergs e Unifae, 
Uni-FACEF, URCA, Fátima 
Padoan, Leonardo Beroldt, 
Marco Aurélio Ferreira, 
Alfredo José Machado 
Neto, Francisco Lima 

Junior, respectivamente, o pró-reitor de Pesquisa da Unesp, Edson Cocchieri  
e contará o apoio da Secretaria Executiva da Abruem. A comissão definirá 
um prazo para o desenvolvimento dos trabalhos.

Durante a reunião, o presidente da Abruem, Rodrigo Zanin, explicou 
que a Abruem participa de discussões dentro do Espaço Latino-americano 
e Caribenho de Educação Superior (ENALCES). Segundo o presidente, o 
ENALCES, no momento, prepara documento a ser enviado à Unesco pedindo 
a prorrogação da data da “III Conferencia Mundial de Educación Superior”, 
prevista para ocorrer de 7 a 9 de outubro na Espanha. O presidente destacou 
ainda que alguns reitores serão convidados para darem suas contribuições 
para a construção do documento.

Idiomas Sem Fronteiras

Ao fim da reunião, a 
coordenadora nacional do Idiomas 
sem Fronteiras (IsF Andifes), Denise 
Martins, apresentou aos reitores 
presentes o Programa Idiomas sem 
Fronteiras. Durante sua fala, ela 
explicou como está, atualmente, o 
Programa e como tem funcionado 
a Rede Nacional de especialistas 
em língua estrangeira - Idiomas 
sem Fronteiras, denominada – Rede 
Andifes ISF.

A coordenadora apresentou proposta para a realização de trabalhos 
em rede entre as afiliadas da Abruem e o ISF. Em sua fala, Denise Martins 
também explanou sobre o curso de especialização que o ISF está ofertando 
– Línguas Estrangeiras para Internacionalização.

Confira abaixo os integrantes das Câmaras Técnicas da Abruem



Informativo da Associação | Abruem

CÂMARA DE GRADUAÇÃO
  
Presidência: Reitor Alexandre Almeida Webber – UNIOESTE
Secretário: Prof. Eurides Kuster Macedo Junior - UNIOESTE
Integrantes:
UNEB: Eliene Maria da Silva
UNEMAT: Alexandre Porto
UEMA: Fabíola de Jesus Soares Santana
UNESP: Célia Maria Giacheti
UNITAU: Angela Popovic Berbare
UDESC: Nerio Amboni
UEPB: Eli Brandão da Silva
UEPA: Ana da Conceição Oliveira
UEMASUL: Joaquim Paulo de A. Junior
UNIFAE: Alice Peruchetti Orrú
Uni-FACEF: Sheila Fernandes Pimenta e Oliveira
Uni-Cerrado: Riccely Ávila Garcia
UEMG: Michelle Gonçalves Rodrigues 
UNICENTRO: Karina Worm Beckmann
UECE: Maria José Camelo Maciel
UERJ: Lincoln Tavares da Silva

CÂMARA DE PÓS-GRADUAÇÃO
  
Presidência: Reitor Marco Aurélio Ferreira - UNIFAE
Secretário: Profa. Laura Ferreira Rezende – UNIFAE
Integrantes:
UNEMAT: Anderson Fernandes de Miranda 
UESC: Alexandre Schiavetti
UNEB: Marcea Andrade Sales 
UEPA: Renato da Costa Teixeira 
UEMA: Rita de Maria Seabra Nogueira
UNIOESTE: Sanimar Busse
UERGS: Rafael Haag
Uni-RV: Claudemir Bertuolo Furnielis
UEMASUL: Maria Da Guia Taveiro Silva
Uni-Cerrado: Eiko Mori Andrade
UEMG: Magda Lúcia Chamon
UEPB: Francisco Jaime Bezerra Mendonça Junior
UECE: Maria Lúcia Duarte Pereira
UNESP: Maria Valnice Boldrin
Uni-FACEF: Silvio Carvalho Neto
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CÂMARA DE EXTENSÃO
  
Presidência: Reitora Juliene Rezende Cunha - UNIFIMES
Secretário: Prof. Evandro Salvador Alves de Oliveira - UNIFIMES 
Integrantes:
UEG: Adriana Aparecida Ribon Ogera
UERJ: Cláudia Gonçalves de Lima
UNIMONTES: Paulo Eduardo Gomes de Barros
UNIOESTE: Fabiana Regina Veloso 
UDESC: Mayco Moraes Nunes
UPE: Luiz Alberto Rodrigues 
UNEB: Adriana dos Santos Marmori Lima 
UNITAU: Letícia Maria Pinto da Costa
UEMASUL: Regina Célia Costa Lima
UEMG: Moacyr Laterza Filho
Uni-Cerrado: Welthon Rodrigues Cunha
UNIFAE: Rebeca Garcia Rosa Ferreira
UECE: Maria Anezilany Gomes do Nascimento
UNESP: Raul Borges Guimarães
UNEMAT: Leonarda Grillo Neves
Uni-FACEF: Flavia Haddad França

CÂMARA DE INTERNACIONALIZAÇÃO E MOBILIDADE
  
Presidência: Reitora Fatima Aparecida Padoan - UENP
Secretário: Profa. Eliane Segati Rios - UENP
Integrantes:
UEMG: Lígia Barros de Freitas
UNESP: José Celso Freire Junior
UEMA: Thales Passos de Andrade 
URCA: Carlos Kleber Nascimento de Oliveira 
Uni-Cerrado: Artur Fernandes
UNEB: Natanael Reis Bomfim
UNIOESTE: Rafael Mattiello
UEMASUL: Edna Sousa Cruz
UEPB: Claudio Simao de Lucena Neto 
UECE: Kadma Marques Rodrigues
UPE:  Igor Lapsky da Costa Francisco
Uni-FACEF: Melissa Franchini Cavalcanti Bandos
UEL: Fábio de Oliveira Pitta
UEMS: Rosenery Loureiro Lourenço 
UEFS: Eneida Soanne Matos Campos de Oliveira
UNIFAE: Eduardo Buozi Moffa 
UERJ: Cristina Russi Guimarães Furtado
UNEMAT: Anderson Marques do Amaral
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CÂMARA DE EAD/UAB
  
Presidência: Reitor Dilmar Baretta – UDESC
Secretário: Profa. Carmen Maria Cipriani Pandini - UDESC
Integrantes:
UNESP: Marcus Vinícius Maltempi
UEPG: Carlos Willians Jaques Morais
UEG: Valter Gomes Campos
UNICENTRO: Maria Aparecida Crissi Knüppel 
UNEB: Tânia Moura Benevides 
UEMG: Adálcio Carvalho de Araújo
UNIFAE:  Maria Isabel Braga Souza
UNEMAT: Nilce Maria da Silva
UNIOESTE: Beatriz Helena Dal Molin
UEMA: Ilka Marcia Ribeiro de Souza Serra 
Uni-Cerrado:  Messias Henrique Vieira Silva
Uni-FACEF : Jaqueline Brigladori Pugliesi

CÂMARA DE GESTÃO, GOVERNANÇA E LEGISLAÇÃO
  
Presidência: Reitor Francisco do O´ de Lima Júnior - URCA
Secretário: Prof. Francisco Edmar Sousa Silva Pinheiro - URCA
Integrantes:
UENP: Bruno Ambrosio Galindo
UPE: Maria do Socorro Cavalcanti
UNEMAT: Francisco Lledo dos Santos
UNIFIMES: Juliene Rezende Cunha
UNESP: Estevão Tomomitsu Kimpara
Uni-FACEF:  José Alfredo de Pádua Guerra 
UEPA: Rubens Cardoso da Silva
UEMA: Gustavo Pereira da Costa
UNICENTRO: Ademir Juracy Fanfa Ribas
UNIFAE: Luís Carlos Evaristo
Uni-Cerrado - André Luís dos Santos Carvalho
UEMG: Fernando Antônio França Pinheiro Sette Junior
UECE: Paolo Giuseppe Lima de Araujo

CÂMARA DE SAÚDE E HOSPITAIS DE ENSINO
  
Presidência: Reitor Antonio Alvimar Souza – UNIMONTES 
Secretário:  Profa. Príscilla Izabella Fonseca Barros de Menezes - UNIMONTES
Integrantes:
UEMA: Joseneide Teixeira Câmara 
UNEB: Jeane Magnavita da Fonseca Cerqueira 
UEMASUL: Sheila Elke Araujo Nunes
UNIFAE: Anita Bellotto Leme Nagib
Uni-Cerrado: Rosane Emanuele Paiva
UNIOESTE: Joseane Rodrigues da Silva Nobre 
UNIMONTES: Ilva Ruas de Abreu

Assessoria de Comunicação Social da Abruem
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CALENDÁRIO DE EVENTOS DA ABRUEM É 
ALTERADO

 
Tendo em vista a continuidade da pandemia do novo coronavírus a Abruem 
alterou o seu cronograma de eventos de 2021.

 
Confira a programação deste ano:

CALENDÁRIO: REUNIÕES E EVENTOS
ABRUEM 2021

01 a 31 de Janeiro 

24 de Fevereiro 

31 de Março 

28 de abril 

26 de maio 

23 de junho 

28 de julho

25 de agosto

29 de setembro

27 a 30 de outubro 

24 de novembro

15  de dezembro

Recesso Administrativo

Reunião Mensal 

Reunião do Conselho Pleno

Reunião Mensal 

Reunião Mensal 

Reunião Mensal 

Reunião Mensal 

Reunião Mensal 

Reunião Mensal

66º Fórum Nacional de Reitores da 
ABRUEM –Realização: Universidade 
Regional do CARIRI -URCA – 
CRATO/Juazeiro do Norte – Ceará (a 
depender do controle nacional da 
COVID-19)

Reunião Mensal 

Reunião Mensal e de 
encerramento do ano
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UEMASUL PASSA A INTEGRAR CINCO CÂMARAS 
TEMÁTICAS NA ABRUEM

No início do mês de abril, a Universidade Estadual da Região Tocantina 
do Maranhão (UEMASUL) manifestou interesse em integrar cinco Câmaras 
Temáticas da Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais 
e Municipais (Abruem): Câmara de Graduação, Câmara de Extensão, Câmara 
de Pós-Graduação, Câmara de Saúde e Hospitais de Ensino e Câmara de 
Internacionalização e Mobilidade. A manifestação foi deferida no último dia 
28, durante a reunião mensal da Associação. Das sete Câmaras da Abruem, 
a UEMASUL passa a compor cinco delas a partir de agora.

As Câmaras têm por finalidade assessorar a diretoria da Abruem na 
análise, estudos e realização de trabalhos relativos ao seu campo temático; 
acompanhar discussões, participar na concepção, formulação e avaliação 
de políticas e programas; promover articulações com instituições públicas e 
privadas, além de conceber e propor programas, linhas de ações e trabalhos 
para serem realizados de forma isolada ou em consórcio pelas instituições 
afiliadas à Abruem.

“A participação da UEMASUL nas Câmaras Temáticas da Abruem 
representa uma oportunidade para uma efetiva participação da instituição 
nas discussões de temas prioritários para o crescimento do ensino superior, 
com foco na troca de experiências e no trabalho em rede, firmando 
parcerias para o fortalecimento do Ensino, Pesquisa, Extensão, Inovação e 
Internacionalização”, explica a Reitora da UEMASUL, professora Elizabeth 
Nunes Fernandes.

São representantes da UEMASUL nas Câmaras, junto à Abruem, o 
professor Joaquim Paulo de Almeida Júnior, na Câmara de Graduação; 
professora Regina Célia Costa Lima, na Câmara de Extensão; professora 
Maria da Guia Taveiro Silva, na Câmara Pós-Graduação; professora Sheila 
Elke Araújo Nunes, na Câmara de Saúde e Hospitais de Ensino; e professora 
Edna Sousa Cruz, na Câmara de Internacionalização e Mobilidade.

Fonte: Assessoria de Comunicação UEMASUL

5ª OLIMPÍADA NACIONAL DE APLICATIVOS 
ABORDA O TEMA “FOME ZERO E AGRICULTURA 
SUSTENTÁVEL”

Já estão abertas as inscrições para a 5ª Olimpíada Nacional de Aplicativos 
(Onda). Este ano, o tema da Olimpíada é “Fome Zero e Agricultura Sustentável”, 
um dos objetivos de sustentabilidade da Agenda 2030 da ONU. Participam 
da Olimpíada estudantes de Ensino Médio de todo o país, incluindo cursos 
técnicos e Educação de Jovens e Adultos (EJA), que propõem projetos de 
aplicativos relacionados ao tema da edição. A Onda é uma realização da Uergs 
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e integra o projeto Educar para Inovar, fruto de uma parceria da Universidade 
com a Secretaria Estadual de Inovação, Ciência e Tecnologia (SICT).

De acordo com a coordenadora da Olimpíada, Débora Matos, a 5ª Onda 
pretende fomentar discussões relevantes sobre o tema da edição e promover 
um olhar crítico relacionado à agricultura sustentável e à segurança alimentar, 
a fim de colaborar com soluções a partir do uso das tecnologias, como os 
aplicativos, que possam auxiliar no desafio de reduzir a fome no Brasil.

“Este tema tornou-se ainda mais relevante considerando o aumento 
da insegurança alimentar, principalmente no último ano em nosso país, 
situação essa que se agravou com a pandemia. Observando a atual 
realidade da população brasileira, é urgente que medidas para erradicar a 
fome e promover a agricultura sustentável sejam aplicadas”, argumenta a 
coordenadora.

“Devido às incertezas da situação do nosso planeta após a pandemia e 
levando em consideração as dificuldades que já estamos vivenciando, como a 
desaceleração da economia e o aumento da pobreza, é necessário promover 
ainda mais práticas agrícolas sustentáveis, através da agricultura familiar, 
com acesso equitativo à terra, à tecnologia e ao mercado”, acrescenta.

Organização e inscrições das equipes

As equipes devem ser compostas por duas a quatro pessoas, estudantes 
do Ensino Médio, sob orientação de uma professora ou professor. É 
permitido que estudantes de graduação atuem na coorientação das equipes. 
De acordo com a coordenação da Olimpíada, essa iniciativa busca aproximar 
estudantes de graduação e da Educação Básica, a fim de proporcionar a troca 
de conhecimentos entre estudantes de diferentes níveis da Educação.

As inscrições poderão ser realizadas até o dia 21 de maio e devem ser 
feitas pela professora ou professor orientador. Na próxima etapa, as equipes 
aprovadas devem desenvolver o seu projeto de aplicativo e apresentar o 
problema que buscam solucionar, a justificativa e a solução proposta, além 
de um esboço das telas do aplicativo.

Canais de divulgação da Onda

Todas as informações sobre a 5ª Onda  são divulgadas em uma página 
no Facebook. Além disso, também são divulgados na FanPage conteúdos 
que possam apoiar e incentivar a participação na Olimpíada, sobre assuntos 
como elaboração de projetos, desenvolvimento de aplicativos e de pitch 
vídeos, entre outros.

As informações sobre as etapas da Olimpíada também estão sendo 
atualizadas no aplicativo da Onda, desenvolvido para que as equipes possam 
obter orientações e dicas sobre cada uma das fases.

O aplicativo pode ser instalado em qualquer smartphone com sistema 
operacional Android.
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No canal da Onda no Youtube, são realizadas lives que ficam disponíveis 
para acesso a qualquer tempo por quem quiser saber mais sobre as 
Olimpíadas.

Fonte: Comunicação Uergs. 
Texto: Daiane de Carvalho Madruga 

 

LANÇAMENTO DA CAMPANHA: TRANSFORMANDO 
A UNIVERSIDADE: EDUCAÇÃO PARA TODES!

Na última sexta-feira, 30 de abri, às 18h, a 
Universidade do Estado do Amapá – UEAP - em 
parceria com Conselho Estadual dos Direitos da 
População de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis 
e Transexuais – CELGBT -, lançaram a campanha 
“TRANSformando a Universidade: Educação para 
todes!”. Que tem como finalidade de divulgar a 
reserva de vagas de 5% para a população transexual 
e transgêneros que a UEAP disponibilizará em todos 
os seus cursos no processo seletivo deste ano. 

Uma iniciativa garantida pela Resolução No 
437/2020 CONSU/UEAP, que está em vigor deste 
2020, e tem com objetivo possibilitar a população 

trans de se apropriar da linguagem do espaço acadêmico e escrever suas 
próprias narrativas e perspectivas sobre o seu mundo, viabilizando uma 
construção científica onde pessoas trans não sejam somente objetos de 
pesquisa, mas ativamente pesquisadoras. Desafiando assim, um mundo 
onde pessoas trans são ridicularizadas, apagadas e marginalizadas dentro de 
uma sociedade com uma visão binária de gênero e heteronormativa. Entrar 
na universidade significa mais do que fazer um curso, mas uma oportunidade 
de se contrapor ao sistema que frequentemente invisibiliza seus corpos e 
sua existência. 

O lançamento da campanha foi transmitido no Canal oficial da 
Universidade Estadual do Amapá – UEAP TV (https://youtube.com/channel/
UCB6gc6QS_nJmCP5rNBh0kQQ) e na página facebook do Conselho Estadual 
dos Direitos da População de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 
Transexuais (https://www.facebook.com/celgbt.ap/). 

Fonte: Site UEAP, com alterações

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL REGISTRA MAIS DE 
700 ATENDIMENTOS DURANTE A PANDEMIA, NA 
REALIZAÇÃO DE AÇÕES PSICOPEDAGÓGICAS

A Universidade Regional do Cariri (URCA), por meio do Núcleo 
Interdisciplinar de Apoio Psicopedagógico (NIAP) ligado a Pró-Reitoria 
de Assuntos Estudantis (PROAE), desenvolve ações psicopedagógicas, 
psicossociais e de acolhimento da demanda dos discentes da graduação 

https://youtube.com/channel/UCB6gc6QS_nJmCP5rNBh0kQQ
https://youtube.com/channel/UCB6gc6QS_nJmCP5rNBh0kQQ
https://www.facebook.com/celgbt.ap/
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e pós-graduação da Universidade, 
visando a promoção da qualidade de 
vida e atividades que favoreçam o 
aprimoramento constante do processo 
ensino-aprendizagem e das relações 
sociais na IES.

Objetivos

O objetivo do NIAP é identificar e 
intervir em eventuais problemáticas 
que estejam impedindo o desempenho 
acadêmico do estudante, para orientá-lo em relação às dificuldades de 
aprendizagem, hábitos de estudo, carreira e aconselhamento profissional, 
com encaminhamento para avaliação pedagógica, social e psicológica a partir 
das necessidades de nossos estudantes. 

Entretanto, diante da gravidade da situação sanitária ocasionada pelo 
novo coronavírus, houve a necessidade de disponibilizar aos estudantes 
atendimento, mediante as Tecnologias de Informação e Comunicação – TICS, 
por meio dos aplicativos (whatsapp, google meet, Skype) por mensagem de 
texto, chamada de voz e/ou Vídeo, conforme a preferência e necessidade de 
cada aluno/a. O isolamento social foi um dos fatores que levou ao aumento 

da demanda por atendimentos 
por ansiedade e dificuldade em 
acompanhar as aulas remotas.

As/os profissionais da equipe 
acreditam ser fundamental nutrir 
o bem-estar e a qualidade de vida 
na comunidade acadêmica. Para 
isso, apostam no acolhimento às 
vulnerabilidades e potências das/dos 
estudantes, promovendo espaços 
de diálogo, abertura e emancipação 
social que são molas propulsoras 
para o desenvolvimento estudantil.

Modalidades

O NIAP ofereceu as seguintes modalidades de atendimentos: 
aconselhamento psicopedagógico e psicossocial, orientações psicológicas e 
ações em grupos como rodas de conversas virtuais. As rodas de conversa, 
apresentam como proposta promover a reflexão a respeito das relações que 
por muitas vezes produzem sofrimento. E é por meio disto que esperamos 
que os alunos descubram estratégias de enfrentamento/resolução de 
suas demandas. A equipe do NIAP é composta por três psicólogos e duas 
assistentes sociais que desenvolvem todas as ações sob a coordenação da 
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis.
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Atendimentos

Neste período de pandemia foram 
realizados mais de 700 atendimentos, 
que permitiu a escuta e acolhimento 
dos estudantes e, quando necessários, 
encaminhamentos a rede de serviço 
de saúde e assistência social. Realizou-
se também palestras virtuais e lives 
abertas para a comunidade acadêmica 
no sentido de contribuir com o melhor 
enfrentamento da realidade atual.

Estas atividades fortalecem a integração da universidade com 
seus estudantes, assim como contribui para uma melhor dinâmica de 
enfrentamento aos danos ocasionados por esta pandemia que muito afeta a 
saúde mental e qualidade de vida de todos nós.

Fonte: Equipes NIAP e PROAE URCA. Texto: Pró-Reitora de Assuntos 
Estudantis - Maria do Socorro Vieira Lopes; e Pró-Reitor Adjunto

de Assuntos Estudantis - Hudday Mendes da Silva

 ALUNOS DE MEDICINA OFERECEM ATENDIMENTO 
ONLINE NA 33 ª SEMANA DE PREVENÇÃO À 
HIPERTENSÃO E AO DIABETES 

De acordo com dados do Ministério da Saúde, cerca de 30% dos brasileiros 
com mais de 60 anos são hipertensos e diabéticos. Doenças silenciosas, mas 
que são as maiores responsáveis por acidentes vasculares cerebrais (AVC) e 
por infartos. Apesar das diferenças entre elas, existem algumas condições 
em comum, como as causas, as complicações, os fatores de risco e o próprio 
tratamento. 

Pensando nesse cenário, o Departamento científico Benedicto 
Montenegro, do curso de Medicina da Universidade de Taubaté, desenvolve 
anualmente a Semana de prevenção à hipertensão e ao diabetes (SHD).  
O evento, que ocorre tradicionalmente na praça Dom Epaminondas, em 
Taubaté, teve de ser adaptado para a nova realidade imposta pela pandemia 
e, desde 2020, tem acontecido de forma virtual.  

“Esperar para tratar a hipertensão e o diabetes é uma coisa muito 
preocupante, porque, lá na frente, a pessoa não conseguirá mais dar conta de 
todas as complicações que essas doenças causaram. No caso do diabetes, se 
você não cuida, você pode perder a visão e alguns órgãos. Não por descuido, 
mas, às vezes, por falta de conhecimento. Nós queremos chamar a atenção 
para isso”, comenta a presidente da SHD, Mariana Padoan.  

Na 33ª edição, os integrantes da gestão do evento decidiram trazer as 
informações sobre as doenças por meio de videochamadas. Entre os dias 
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10 e 21 de maio, cerca de 170 estudantes, entre calouros e veteranos, irão 
oferecer 120 atendimentos para adultos entre 50 e 70 anos, faixa etária com 
maior grau de incidência. A anamnese (questionário feito por um profissional 
para investigar possíveis causas de uma doença) e as orientações serão 
realizadas pelo aplicativo whatsapp. As inscrições se iniciam no dia 3 de maio.  

“Poder ajudar as pessoas, mesmo de longe, tem sido a luz no fim do 
túnel nessa pandemia”, ressalta a aluna.  

Além dos 120 atendimentos, os futuros médicos também disponibilizam, 
pelo instagram @shd.taubate, diversos conteúdos relevantes sobre a 
hipertensão e o diabetes, a fim de conscientizar a população sobre os riscos 
e ações que podem evitar possíveis complicações.  

“Com essas atividades, tentamos manter, dentro da situação em que 
vivemos, as três bases da SHD: a conscientização da população, o aprendizado 
dos alunos e a integração, mesmo de forma remota por conta do momento 
atual”, finaliza Mariana.   

Fonte: ACOM/UNITAU


