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REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA ABRUEM DO MÊS DE 
JULHO SERÁ REALIZADA NO DIA 28

A reunião administrativa da Associação Brasileira 
dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais 
(Abruem) do mês de julho será realizada no próximo 
dia 28, às 14h. A reunião ocorrerá de forma online, via 
plataforma Google Meet, e contará com a participação 
de reitores de todo o País. 

UERJ SEDIA II ENCONTRO CONJUNTO PIBID E RP DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), em parceria com outras 
instituições de ensino do estado que desenvolvem o Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) e o Programa Residência Pedagógica (RP), 
promove o II Encontro conjunto Pibid e RP do Estado do Rio de Janeiro (II EC Pibid-
RP RJ). A temática abordada no evento deste ano é “Olhares sobre a Formação 
prática docente na Pandemia”. O evento, que ocorrerá de 22 a 26 de novembro de 
2021, será totalmente remoto, com atividades síncronas e assíncronas.

O II Encontro está com o prazo para submissão de trabalhos aberto até o 
dia 29 de agosto de 2021. Já as inscrições para participar do evento podem ser 
realizadas até 12 de novembro de 2021 pelo link: https://sites.google.com/view/
residenciapedagogica/eventos/ii-encontro-pibidrp-rj.

O objetivo do evento é oportunizar a discussão, entre outros, de aspectos 
epistemológicos e teórico-metodológicos acerca de como a docência tem 
enfrentado a crise sanitária causada pela pandemia Covid-19, a partir de trabalhos 
de pesquisa, ensino e extensão. Para conferir a programação do Encontro, acesse 
o link: https://avate.pr3.uerj.br/course/view.php?id=52 . 

Fonte: Assessoria de Comunicação Social da Abruem, com 
informações Pró-Reitoria de Graduação da Uerj

VEM AÍ A GRANDE FINAL DO V HACKATHON UNI-FACEF
No dia 19 de julho, às 19h, no canal TV Uni-FACEF, do YouTube, acontecerá 

a apresentação dos projetos que estão sendo desenvolvidos na maratona de 
programação edição 2021: o V HACKATHON Uni-FACEF.

Essa maratona de programação reúne estudantes dos cursos de Ciência da 
Computação, Engenharia de Software e Sistemas de Informação, e foi organizada 
pelo Departamento de Computação do Uni-FACEF. Seu objetivo é desenvolver 
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soluções tecnológicas e inovadoras que 
contribuam para a sustentabilidade 
da cidade de Franca, possibilitando ao 
cidadão fazer denúncias, sugestões e 
acompanhar as providências, em linha 
direta com o Ministério Público do 
Estado de São Paulo, e com a Prefeitura 
Municipal de Franca (por meio da Guarda 
Civil Municipal de Franca).

Com o patrocínio da Sabesp, as três 
equipes melhores colocadas receberão 
prêmios em dinheiro: R$ 3.000,00 (1º 

lugar), R$ 2.500,00 (2º lugar) e R$ 500,00 (3º lugar). A equipe vencedora 
será a responsável pelo treinamento de uma equipe técnica do Uni-FACEF 
e do departamento de TI da Prefeitura Municipal de Franca, que ficarão 
responsáveis pelo funcionamento do software em produção. A solução 
vencedora ficará hospedada em servidor da prefeitura de Franca e nas lojas 
virtuais do Google e da Apple. Os estudantes do curso de Publicidade e 
Propaganda farão a campanha de marketing do produto vencedor.

Acompanhe a apresentação, ao vivo, on-line, dos projetos desenvolvidos 
pelas 9 equipes participantes. O Chefe do Departamento de Computação 
do Uni-FACEF, o Prof. Dr. Daniel Facciolo Pires, destaca que esse tema e as 
soluções que serão apresentadas são de interesse de toda a comunidade, 
pois o grande objetivo é a superação de problemas complexos enfrentados 
pela sociedade contemporânea.

Fonte: Uni-Facef

CURSO TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO DA 
UNIMONTES PROMOVE 
SIMULAÇÃO EMPRESARIAL 
SOBRE EMPATIA E 
MOTIVAÇÃO NA PANDEMIA

“A motivação é o combustível que 
impulsiona os colaboradores internos 
de uma organização”. Este foi o tema 
de uma atividade desenvolvida por 
alunos do 1º módulo do curso Técnico 
em Administração, do Centro de 
Educação Profissional e Tecnológica 
(CEPT) da Universidade Estadual de 
Montes Claros (Unimontes), dentro da 
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disciplina Fundamentos da 
Administração, ministrada pela 
professora Raquel Sezilio, do 
Departamento de Ciências da 
Administração.

Os alunos ambientaram 
o funcionamento de uma 
empresa e foram orientados a 
se posicionarem como gestores 
em plena pandemia. Além 
disso, foram motivados a desenvolverem estratégias para incentivar os 
funcionários. Para isso, como uma das estratégias, mensagens de otimismo 
e motivação foram enviadas de forma on-line.

Devido às restrições da pandemia da Covid-19, no CEPT, assim como 
na Unimontes, as aulas ocorrem de forma remota. Todos os alunos tiveram 
acesso às mensagens. Além de aprender a importância da motivação nas 
organizações empresariais, os alunos se mostraram mais animados, o que 
contribuiu para a interação nas aulas.

“A dinâmica foi muito interessante, já que mostrou muito sobre 
endomarketing nas empresas, sendo de extrema importância que os 
funcionários estejam satisfeitos e motivados”, explica Kevin Marcos Matos 
dos Reis, aluno do curso. 

“Adorei a forma como o conteúdo foi abordado. Me senti motivada e 
pude motivar outras pessoas. Acredito que cada um, ao ler as mensagens 
postadas no grupo de estudo, se sentiu de alguma forma motivado a seguir 
em frente, mesmo em meio às adversidades do dia a dia”, ressalta Maria 
Alice Soares Pereira, futura técnica em Administração.

Fonte: Ascom Unimontes

GOVERNO DO RIO GRANDE 
DO SUL OFICIALIZA 
TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS 
DA CIENTEC À UERGS

A Universidade Estadual do Rio Grande 
do Sul (Uergs) completa o seu 20º aniversário 
neste sábado, 10 de julho, celebrando uma 
importante conquista: a transferência 
definitiva do seu primeiro prédio próprio 

para a reitoria e administração, em Porto Alegre. A transferência do imóvel 
da Fundação de Ciência e Tecnologia (Cientec) foi oficializada na sexta-feira, 
9 de julho, pelo governador Eduardo Leite.
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Também participaram da cerimônia os secretários de Inovação, Ciência 
e Tecnologia, Luís Lamb; de Planejamento, Governança e Gestão, Claudio 
Gastal; e o reitor da Uergs, Leonardo Beroldt.

“O ato simboliza o compromisso do governo com a política pública 
de inovação, que tem a universidade estadual como um dos principais 

expoentes. A nossa universidade estadual 
passa a ter um espaço qualificado e na 
vista de todos os gaúchos, porque passa 
a ficar no centro das tomadas de decisões 
do Estado. Isso reforça a responsabilidade 
dos gestores da Uergs para que ela, ao ser 
colocada no centro, possa estar também 
no centro daquilo que se espera dela para 
o desenvolvimento do nosso RS”, destacou 
o governador.

A Uergs está organizada em sete campi regionais e em 23 unidades 
universitárias. A instituição tem cursos de graduação, de pós-graduação e de 
extensão sintonizados com as demandas locais de formação e de qualificação 
profissional.

“É um dia muito simbólico e, mais do que isso, é concreto, pois a nova 
sede da reitoria demonstra o quanto este governo valoriza o conhecimento, 
a universidade, a ciência e a tecnologia. É um foco e uma estratégia da gestão, 
pois universidades alinhadas com o desenvolvimento de suas regiões têm 
um papel fundamental e são capazes de gerar frutos, cada vez mais, no curto 
espaço de tempo”, afirmou Lamb.

O secretário Gastal lembrou que a 
ação atende aos projetos estratégicos e 
às metas previstas no Mapa Estratégico 
da gestão estadual, como o de qualificar 
o aprendizado para a nova economia.

“Essa transferência também 
representa o ciclo de um projeto bem-
sucedido, da idealização do que queríamos 
ao plano de ação que desenhamos, até 
chegar no dia hoje, que é a entrega para a população. Estamos dando hoje 
mais um passo para o futuro que queremos para o nosso RS, um Estado 
onde os jovens queiram viver e se desenvolver”, disse Gastal.

Como contrapartida pelos imóveis, a Uergs elaborou o Projeto Estratégico 
Uergs 20+, que reúne propostas de professores com o objetivo de ampliar a 
oferta de serviços pela universidade à sociedade gaúcha.

De acordo com o reitor, o Uergs 20+ reafirma o posicionamento da 
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instituição como instrumento do Estado para a execução de políticas públicas 
de inovação, tendo como ponto de partida a destinação do patrimônio da 
Cientec à universidade.

 “Estamos dando hoje o primeiro passo para a consolidação do 
campus central, tão almejado pela universidade. Com o próximo, quando 
transferirmos a unidade universitária para esta mesma área, poderemos dar 
início ao Uergs 20+. Com a conclusão deste processo, a universidade deixará 
de comprometer mais de R$ 2,5 milhões ao ano com locações de imóveis, 
devendo redirecionar os recursos para o fortalecimento de suas atividades”, 

afirmou Beroldt.

Saiba mais sobre o Uergs 
20+

O Uergs 20+ é composto por 
70 projetos que pretendem ampliar 
e potencializar a oferta de ações 
de Ensino, Pesquisa e Extensão 
conectadas com os sistemas 
produtivos presentes no estado.

Os projetos estão agrupados 
em três áreas estratégicas identificadas como portadoras de futuro: energia 
e mobilidade; recursos naturais e sistemas alimentares; espaços digitais e 
sistemas produtivos.

Com a iniciativa, a Uergs busca promover, de forma sustentável, o 
desenvolvimento científico e tecnológico do Estado, em sintonia com a 
política da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sict).

Fonte: Ascom Uergs. Texto: Vanessa Kannenberg e 
Daiane Madruga. Edição: Marcelo Flach/Secom

GOVERNO DE MINAS NOMEIA 180 DOCENTES 
NA UEMG

O governador de Minas Gerais Romeu Zema publicou, na edição do 
último dia 8 de julho do Diário Oficial do estado, a nomeação de 180 docentes 
aprovados em concursos públicos na Universidade do Estado de Minas 
Gerais. Os atos eram aguardados desde o último dia 17 de junho, quando 
por meio de seu Twitter, o governador Zema anunciou a autorização para 
nomear os professores. As nomeações são relativas a concursos anteriores 
da universidade, de 2014, 2018 e 2019.

Na Universidade, a notícia foi comemorada por toda comunidade 
acadêmica. Para a Reitora, professora Lavínia Rosa Rodrigues, “essa é a 
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concretização de vários sonhos, que além de trazer estabilidade ao corpo 
docente, amplia a consolidação da UEMG como uma instituição de ensino 
superior público de qualidade, fortalece a produção de pesquisas que 
impactam diretamente a sociedade e dá condições para que os docentes 
desenvolvam atividades de extensão, que também são voltadas ao 
atendimento da comunidade onde a UEMG está presente”, destacou.

Segundo o Secretário-Geral do Governo de Minas, Mateus Simões, “essa 
ação demonstra mais uma vez o compromisso do Estado com a Educação. 
Mesmo em meio a uma crise fiscal, não deixamos de fazer esforços na busca 
de aumentar nossas possibilidades de investimentos e conseguimos viabilizar 
essas nomeações que vão fortalecer ainda mais o trabalho realizado pela 
UEMG”, pontuou.  

Nos últimos dois anos, foram nomeados 470 docentes para a UEMG. Para 
a Reitora Lavínia, esta “é uma clara sinalização do Governo de reconhecimento 
da importância da educação pública. São conquistas muito importantes que 
devemos celebrar”, ressaltou a reitora.

 Fonte: UEMG


