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REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA ABRUEM É REALIZADA
DE FORMA HÍBRIDA
A Associação Brasileira dos Reitores
das Universidades Estaduais e Municipais
(Abruem) realizou na última quarta-feira,
29, sua primeira reunião administrativa
híbrida. Diversos reitores de todo o
Brasil participaram do encontro, que foi
realizado na sede da Abruem, em Brasília,
e também via plataforma Google Meet.
A primeira pauta abordada na
reunião foi o pedido da Universidade do
Distrito Federal (UnDF) para se filiar à Associação. Após as análises, foi definido que
será feita a solicitação de alguns documentos à Universidade e, após, o presidente
da Câmara de Gestão, Governança e Legislação da Abruem, reitor Francisco do O’
de Lima Júnior, fará a relatoria da solicitação e a apresentará na próxima reunião
do Conselho Pleno da Abruem, a ser realizada no 66º Fórum Nacional de Reitores
da Abruem.

O
segundo
assunto
colocado em pauta foi a
indicação de representantes
da Abruem para atuarem como
titular e suplente na Comissão
Nacional
de
Residência
Multiprofissional em Saúde
- CNRMS. As indicações
definidas pelos reitores foram
da coordenadora de Apoio
Estudantil da Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná (Unicentro)
Maria Regiane Trincaus, como titular, e da coordenadora setorial de Pósgraduação e Pesquisa do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de
Pernambuco (UPE) Ana Célia Oliveira dos Santos, como suplente.
Durante a reunião do mês de setembro, os reitores também discutiram
o regimento das Câmaras Técnicas da Abruem. A reitora da Uenp, Fátima
Aparecida Padoan, coordenadora do grupo de trabalho instituído para a
revisão do regimento, apresentou a proposta do GT aos participantes.
Ao final das discussões, ficou definido que a proposta será encaminhada
aos reitores por email para que apresentem suas sugestões e que voltará a
ser analisada na reunião administrativa da Associação do mês de novembro.
A previsão é que a versão final do regimento seja apreciada e levada para
votação na próxima reunião do Conselho
Pleno da Abruem, em dezembro.
Durante a reunião ainda foram feitos
os relatos do encontro entre os reitores
das universidades filiadas à Abruem, o
deputado federal Danilo Cabral e outros
parlamentares. O encontro ocorreu na
manhã do dia 29 de setembro na Câmara
dos Deputados, em Brasília, e teve como
objetivo discutir a Frente Parlamentar
em Defesa das Universidades Estaduais e
Municipais.

66º Fórum Nacional de Reitores da Abruem
Outro ponto de pauta abordado na reunião foi o 66º Fórum Nacional de
Reitores da Abruem. O Fórum será realizado nos dias 02, 03 e 04 de dezembro
em Juazeiro do Norte, Ceará. A Universidade Regional do Cariri (Urca) sediará
o evento que estava previsto para ocorrer no primeiro semestre de 2020,
mas foi prorrogado em função da pandemia de Covid-19.
A temática desta edição do Fórum será “Ciência, conhecimento
e diversidade: o papel das universidades estaduais e municipais no
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desenvolvimento do Brasil e o contexto da pandemia”. A solenidade de
abertura está prevista para o dia 02 de dezembro, a partir das 19h30, e
ocorrerá no Centro de Convenções de Cariri.
A conferência de abertura será ministrada pelo governador do Ceará,
Camilo Sobreira de Santana, que abordará o tema “Ciência, conhecimento
e diversidade: Educação, desenvolvimento e transformações recentes no
Estado do Ceará”.
O evento será realizado pela Urca em parceria com a Abruem e o Governo
do Estado do Ceará.
Assessoria de Comunicação Social da Abruem

REITORES DA ABRUEM PARTICIPAM DE REUNIÃO
COM DEPUTADOS FEDERAIS
Foi realizada na manhã do
último dia 29 de setembro uma
reunião entre os reitores das
universidades filiadas à Abruem e
deputados federais para discussão
a respeito da constituição de uma
Frente Parlamentar em Defesa
das Universidades Estaduais e
Municipais. O deputado federal
Danilo Cabral foi o responsável pelo agendamento do encontro que ocorreu
na Câmara dos Deputados, em Brasília.
Também participaram da reunião os deputados federais Maria do
Rosário, Alice Portugal, Lídice da Mata, Gervásio Agripino Maia, Rosa Neide
e Tadeu Alencar. De acordo com o presidente da Abruem, Rodrigo Zanin, a
reunião superou as expectativas e foi muito produtiva. “Ficou acordado entre
reitores e deputados um primeiro escopo da Frente Parlamentar e agora
nós, reitores, temos que mobilizar nossas bancadas estaduais para que essa
Frente tenha força”, destacou.
O presidente ainda explicou
que já com esta primeira conversa
a Associação conseguiu intervir no
conceito de uma política nacional
de Assistências Estudantis que
está sendo discutida pela Câmara.
“Os deputados estavam criando
essa
importante política para a
permanência estudantil, mas com um
entendimento de que as Instituições

Informativo da Associação | Abruem

de Ensino Superior deveriam ser divididas em federais e não federais.
Com a reunião eles já mudaram esse entendimento e, com isso, vemos a
importância de estarmos à frente e de nos posicionarmos diante destas
questões”, ressaltou.
Durante a reunião administrativa da Abruem, que ocorreu pouco depois
do encontro com os deputados, os reitores definiram que farão uma carta
assinada pela Associação convidando os deputados federais de seus estados
para que ingressem e lutem
por esta Frente Parlamentar.
Estavam presentes na
Câmara dos Deputados
os seguintes membros da
Abruem: Pedro Henrique
Falcão – vice-presidente da
Abruem e reitor da UPE;
Marco Aurélio Ferreira –
reitor Unifae; Alexandre
Almeida Webber – reitor Unioeste; Célia Maria Giacheti - pró-reitora da
Unesp; Itamar Farinazzo Borges - chefe de Gabinete da Unioeste; Victor
Hugo Ribas - assessor de Comunicação da Unioeste; Rafael Muniz - diretor
do Hospital Universitário da Unioeste; Leonardo Beroldt – reitor Uergs; Célia
Regina Diniz – reitora UEPB; e Fátima Aparecida Padoan – reitora da UENP.
Também participaram: Miguel Sanches Neto – reitor da UEPG; Francisco
do O’ de Lima Júnior – reitor da Urca; Fábio Hernandes – reitor da Unicentro;
Raul Ernesto Lopez – reitor da Uenf; José Luiz Filho – assessor da UPE; Fabiano
Gonçalves – vice-reitor da Uenp; Bruno Ambrozio - pró-reitor de Planejamento
da Uenp; Luis Cesar Passoni – ex-reitor Uenf; Ilva Ruas de Abreu; Leandro
Campi; Clay Anderson Nunes; e Cláudia Gonçalves.
Assessoria de Comunicação Social da Abruem

APÓS 55 ANOS DE FUNDAÇÃO, CRUB SERÁ
PRESIDIDO POR UMA REITORA. PRESIDENTE DA
ABRUEM OCUPA A 3ª VICE-PRESIDÊNCIA
Pela primeira vez, desde que foi fundado, em 1966, o Conselho de
Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB) elegeu uma reitora para a sua
Presidência. A reitora Lia Maria Herzer Quintana, do Centro Universitário
da Região da Campanha (URCAMP), foi eleita por aclamação durante a 95ª
Assembleia Geral Extraordinária e Eletiva, que ocorreu nesta última quartafeira (29), via plataforma digital.
A Diretoria, que ficará à frente da instituição no período de outubro
de 2021 a setembro de 2023, é composta ainda pelos reitores Waldemiro
Gremski, que até ontem ocupava o cargo de presidente, na 1ª vice-
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presidência, representando as IES
comunitárias; Margarida de Aquino,
representando as federais, na 2ª VicePresidência; Rodrigo Bruno Zanin, pelas
públicas estaduais e municipais, na 3ª
Vice-Presidência e Beatriz Maria EckertHoff, representando as IES particulares,
na 4ª Vice-Presidência.
Em seu discurso de posse, a reitora
Lia reiterou que esta gestão será de
continuidade das propostas e projetos
traçados na diretoria anterior, da
qual também fazia parte como vicepresidente. “Digo com satisfação que
vamos dar continuidade ao nosso
trabalho iniciado em 2019. Vamos
manter o nosso projeto de revitalização do CRUB, reafirmando que CRUB é o
espaço da educação superior, é o espaço de todos os dirigentes e de todas as
organizações acadêmicas, de todos os segmentos do ensino superior”.
Isso, segundo a nova presidente, mantendo a unidade dentro da
diversidade característica do conselho. “Temos que construir todos juntos
uma educação que seja para o Brasil, que seja para todos. Quero dizer da
satisfação pela composição da nossa diretoria”, salientou, destacando o fato
de todos os segmentos terem assento na diretoria, assim como todas as
regiões geográficas estarem representadas.
A reitora ressaltou ainda que vários projetos da gestão anterior foram
concluídos, como a reforma do estatuto, outros foram iniciados e precisam
ser consolidados, como a revitalização e modernização do CRUB. A prioridade,
agora, é adotar os próximos passos para a elaboração do Plano Nacional de
Graduação que, em seu entender, será um “marco histórico” na educação do
país. “Será uma peça fundamental para o desenvolvimento do país”, disse.
Gremski, segundo Lia, continuará à frente do projeto, uma vez que “o
PNG possui o DNA” do ex-presidente. O reitor, por sua vez, observou, em
seu discurso de despedida, que a chamada revolução 4.0 tem sido o grande
desafio do CRUB desde a sua gestão. O PNG, segundo ele, terá que trazer
respostas a esse desafio colocado pela revolução 4.0 e a internet das coisas,
que alcança fortemente o sistema educacional em todas as etapas de ensino.
“Em 2019 estávamos entrando na revolução 4,0. Tudo aquilo que era
previsível e tranquilo, deixou de ser. O mundo passou a ser imprevisível.
A nossa gestão de 2019 a 2021 foi trabalhar a universidade tentando nos
introduzir nessa nova realidade que esta revolução está impondo. Isso
significa mudar tudo dentro da universidade”, afirmou o reitor.
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Diretoria do CRUB 2021 – 2023
I – Presidência: R Lia Maria Herzer Quintana – URCAMP (comunitárias)
II – 1ª Vice-Presidência: R Waldemiro Gremski – PUCPR (comunitárias)
III – 2ª Vice-Presidência: R Margarida de Aquino – UFAC (federais)
IV – 3ª Vice-Presidência: R Rodrigo Bruno Zanin – UNEMAT (estaduais/
municipais)
V – 4ª Vice-Presidência: R Beatriz Maria Eckert-Hoff – UDF (particulares)
VI – 1ª Tesouraria: R Pedro Falcão – UPE (estaduais/municipais)
VII – 2ª Tesouraria: R Luciane Ceretta – UNESC (comunitárias)
VIII – 1ª Secretaria: R Luciane Lúcio Pereira – UNISA (particulares)
IX – 2ª Secretaria: R Marcelo Brito Carneiro Leão – UFRPE (federais)
4 Suplentes
X – R Paulo Fossatti – UNILASALLE (comunitárias)
XI – R Felipe Sartori Sigollo – Universidade Brasil (particulares)
XII – R Evandro do Nascimento Silva – UEFS (estadual/municipal)
Conselho Fiscal
XIV – R Marco Antônio Soares de Souza – Universidade de Vassouras
XV – R Márcio Araújo Oliverio – Universidade Metodista
XVI – R Milton Beltrame Junior – UNIVAP
XVII – R Carmen Lúcia de Lima Helfer – UNISC
XVII – R Beatriz Balena – UVA
XIX – R José Marinoni – UCDB
Fonte: CRUB

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA O 3º SIMPÓSIO
INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO EM EDUCAÇÃO
SUPERIOR (SIIES)
A terceira edição do Simpósio
Internacional de Inovação em Educação
Superior ocorrerá no mês de novembro
de 2021, em duas etapas: de 10 a 12
e de 17 a 19. Ao todo, serão 16 painéis
temáticos com convidados de destaque
representando seis países. Além disso,
o evento receberá trabalhos acadêmicos
em três eixos temáticos. As inscrições
estão abertas e podem ser feitas por
meio do link uvpr.pr.gov.br/siies.
Juntamente com o II Seminário de
Metodologias Inven(Ativas), esta edição
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do SIIES é organizado pela Câmara de Educação a Distância da Associação
Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais (Abruem)
e pela Universidade Virtual do Paraná (UVPR) vinculada à SuperintendênciaGeral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná, com apoio da
Fundação Araucária. O comitê organizador é coordenado pela UEPG e pela
Unicentro.
O objetivo do III SIIES é trazer à discussão temas que são urgentes para as
universidades, tendo em vista o contexto de avanços ocorridos na sociedade
tecnológica, os quais devem ser amplamente discutidos por professores,
pesquisadores, estudantes e sociedade. Por isso, a temática escolhida é:
“Universidade do Futuro e o Futuro das Universidades: transformação digital
e pedagogias plurais”.
Além de mesas temáticas sobre assuntos pertinentes, os eventos
receberão trabalhos, sendo artigos cientíﬁcos, resumos expandidos e relatos
de experiências, com publicação em anais.
Em virtude da pandemia, as iniciativas serão realizadas no formato
100% on-line, em plataforma especíﬁca, a partir de transmissão de painéis
de discussão e com comunicações orais em formato de vídeo, com posterior
discussão síncrona nos dias dos eventos.

Presenças conﬁrmadas
Presenças conﬁrmadas: Norman Vaughan (CAN), Jon Bergmann (EUA),
Andreia Inamorato (ESP), Roxane Rojo (BR), Sara Dias-Trindade (POR), Daniela
Melaré Vieira (POR), Luís da Cunha Lamb (BR), José António Moreira (POR),
Eliane Schlemmer (BR), Ana Amélia Carvalho (POR), Massimo di Felice (BR),
Yanira Xiomara (MÉX), Ruth Contreras Espinosa (ESP), Neri dos Santos (BR),
Paulo Blikstein (EUA) e Marc Prensky (EUA).
Conﬁra no link abaixo
a
playlist lançada pré-SIIES, com
vídeos gravados na ocasião da etapa presencial I Simpósio Nacional sobre
Metodologias Ativas, realizado em
Curitiba
(PR) em
2019:
https://www.youtube.com/
playlist?list=PLyDweshEzvy7RcNKNJidMRoxeA6Vcuct0

SERVIÇO
III SIIES
10 a 12 e 17 a 19 de novembro de 2021
Inscrições e programação: https://www.uvpr.pr.gov.br/siies/ Dúvidas
podem ser enviadas para eventosiies21@gmail.com.
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UEMASUL IMPLANTA NOVA BIBLIOTECA DIGITAL
PARA A COMUNIDADE ACADÊMICA
A nova plataforma digital
de livros da UEMASUL, “Minha
Biblioteca”, já pode ser acessada
pela
comunidade
acadêmica
dos campi Açailândia, Estreito e
Imperatriz. A Minha Biblioteca,
que é integrada ao sistema SIGAA,
está presente em mais de 800
instituições de ensino, órgãos
públicos e diversas empresas em
todo o país. Com mais de quatro
milhões de usuários, é formada por mais de 15 grandes editoras acadêmicas
do Brasil e 38 selos editoriais. A licença da nova plataforma abrange todos os
catálogos disponíveis na biblioteca: Exatas, Jurídica, Letras e Artes, Medicina,
Sociais Aplicadas, Saúde e Pedagogia, com 11.428 títulos.
Ao todo, o investimento para aquisição da nova plataforma foi de
R$ 187.200,00, que será renovável a cada dois anos. A aquisição é um
compromisso da gestão superior da UEMASUL com a comunidade acadêmica,
conforme explicou a pró-reitora de Planejamento e Administração, professora
Sheila Elke Araújo Nunes. “A ampliação do acervo da Universidade com
mais uma biblioteca virtual é um compromisso da gestão. É uma forma de
democratizarmos o acesso da comunidade acadêmica à informação. As obras
podem ser visualizadas na íntegra ou em trechos, utilizando computadores,
celulares ou tablets, de qualquer lugar que se tenha internet, facilitando a
vida dos nossos alunos, professores e técnicos administrativos”, explicou.
A bibliografia da nova plataforma abrange todas as áreas do
conhecimento, com obras atualizadas atendendo a todos os cursos da
UEMASUL. O acesso à Minha Biblioteca funcionará 24 horas por dia, sete
dias por semana, com acesso simultâneo e ilimitado para os acadêmicos
cadastrados, técnicos-administrativos e professores, com possibilidade de
leitura online e off-line das obras. A biblioteca dispõe ainda de ferramentas
de acessibilidade para pessoas com baixa visão, que auxiliam no acesso aos
conteúdos digitais.
Como parte do planejamento de letramento informacional das
bibliotecas da UEMASUL, serão ofertadas oficinas de treinamento sobre o
uso da Minha Biblioteca, com detalhamento das ferramentas, do sistema de
busca e das potencialidades da plataforma.
Ainda dentro do planejamento da biblioteca, será colocado em prática
o projeto “Semana Temática das Bibliotecas Virtuais”, que irá oferecer aos
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estudantes treinamentos em áreas específicas dos cursos que são ofertados
na universidade. Os professores também receberão treinamentos específicos
sobre o uso dos e-books nos ementários dos PPCs, que serão realizados pelo
coordenador da plataforma, Caio Soares.
Além da Minha Biblioteca, a UEMASUL já possui, também, a biblioteca
virtual Pearson, que tem em seu acervo mais de 10 mil títulos digitais nas
áreas de ciências sociais e humanas. A nova biblioteca chega agora para
complementar o acervo da instituição, com produções de bibliografias nas
áreas de Ciências Exatas, nas Engenharias, nas áreas Médicas, e servirá de
apoio informacional nos cursos da área Jurídica.
Fonte: Comunicação Uemasul

UPE TEM SETE PESQUISADORES NO RANKING
TOP 10.000 DA AMÉRICA LATINA SEGUNDO A AD
SCIENTIFIC INDEX
A Universidade de Pernambuco possui
sete pesquisadores entre os 10 mil cientistas
com maior produtividade nos últimos cinco
anos na América Latina. Eles integram o
ranking divulgado pela Alper-Doger Scientific
Index, uma organização independente que
utiliza nove parâmetros, principalmente o
número de artigos publicados e a quantidade
de citações, para construir a listagem.
No ranking mundial, a AD Scientific
Index relaciona 51 professores da UPE entre
os 30.322 mais influentes em produção de
trabalhos relevantes. Os indicadores são
obtidos de 11.940 universidades de 195
países.
A lista dos melhores colocados na América Latina da Universidade de
Pernambuco é encabeçada por Ana Célia Oliveira dos Santos, do Instituto de
Ciências Biológicas (ICB). Os outros seis professores da UPE no Top 10.000
da América Latina são Mauro Barros, da Escola Superior de Educação Física
(ESEF); Belmiro Cavalcanti do Egito Vasconcelos, da Faculdade de Odontologia
de Pernambuco (FOP); Patrícia Moura, do Instituto de Ciências Biológicas
(ICB); Marcelo Alves Ramos (Campus Mata Norte); Viviane Colares (FOP) e
José Rodrigues Laureano Filho (FOP).
Para atingir a classificação, os pesquisadores foram avaliados
principalmente pelo número de artigos com citações maiores ou iguais a
esse número (Índice H), pelo número de publicações acadêmicas que um
autor escreveu que foram citadas por pelo menos dez fontes (Índice i10) e
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pela quantidade de citações pela pontuação do Google Scholar).
Entre as instituições de ensino superior do estado, a UPE ficou atrás da
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), que teve 85 pesquisadores
relacionados, e da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE),
que teve 21. A Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf) teve
quatro citados e a Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), dois.
Para o pró-reitor de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação, Sérgio Campello,
apesar de estar comemorando apenas 30 anos de fundação, a UPE vem se
destacando cada vez mais na produção de conhecimento científico. “Isso
reflete a sua consolidação como formadora de profissionais e pesquisadores
e reforça seu importante papel para o estado de Pernambuco”.
Com três dos sete indicados da UPE no ranking da AD Scientific Index, a
Faculdade de Odontologia de Pernambuco (FOP) tem trabalhado cumprindo
os três pilares da instituição: Ensino, Pesquisa e Extensão. É o que destaca o
professor Belmiro Cavalcanti. “A citação é fruto de um trabalho coletivo de
professores e alunos, em especial do Programa de Doutorado e Mestrado
em Odontologia. Particularmente pesquisamos na área de Cirurgia e
Traumatologia Bucomaxilofacial, que é uma área de referência no Brasil e
exterior”.
A presença da UPE em rankings internacionais é resultado da participação
ativa da sua comunidade acadêmica em intercâmbio com pesquisadores de
outros países. A universidade integrou pela primeira vez o ranking mundial
2022 do Times Higher Education (THE), alcançando a posição 1.201+ entre
1.662 instituições de ensino superior públicas e privadas de 99 países.
A UPE ainda figura como a 100ª melhor universidade da América Latina,
segundo o ranking regional 2021 do THE, um dos principais indicadores de
educação superior do planeta.
Fonte: UPE

UNICAMP E UNESP AMPLIAM DIÁLOGO PARA
CRIAÇÃO DE PARCERIAS
As reitorias da Unicamp e da Unesp estiveram reunidas para discutir
o avanço da cooperação estratégica entre as duas instituições nos campos
educativos, culturais, esportivos, administrativos, entre outros. O encontro,
realizado no auditório da Diretoria Geral de Administração (DGA) na última
quarta-feira (22/9), contou com a presença do reitor da Unicamp, Antonio
José de Almeida Meirelles, da coordenadora-geral da Universidade, Maria
Luiza Moretti, do reitor Unesp, Pasqual Barretti, e da vice-reitora, Maysa
Furlan. As autoridades receberam o apoio técnico de seus pró-reitores de
Graduação, Pós-graduação, Pesquisa, Extensão, Planejamento Estratégico e
Desenvolvimento Universitário, além das respectivas chefias de gabinetes e
diretorias executivas.
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Na abertura do encontro, o reitor da Unicamp agradeceu aos
representantes da Unesp e destacou a continuidade do diálogo entre as
instituições na formulação de uma cooperação estratégica. O primeiro
encontro aconteceu em junho desse ano no prédio da reitoria da Unesp, na
capital paulista. “Muitas foram as reuniões e trocas de informações entre
nossas pró-reitorias, desde aquele primeiro encontro. Hoje já poderemos
encaminhar medidas efetivas para estreitar laços e com isso ampliar nossas
atividades em conjunto”, disse Meirelles.
O reitor da Unesp, que tem 24 campi no Estado, ressaltou o potencial
da Unicamp no interior paulista. Para ele, há um “grande desafio” imposto
para as universidades em conseguir o crescimento com inflação que
compromete o orçamento. “O desafio está posto, com esse diálogo, parceria
e troca de experiências, vamos superar as dificuldades e melhorar nosso
nível e qualidade na entrega de ensino, pesquisa e extensão para a nossa
comunidade”, explicou.
A professora Maria Luiza, da Unicamp, apontou que os encontros
“sedimentam realizações científicas e de amizade” entre as instituições,
possibilitando soluções para “problemas semelhantes”. “As duas instituições
gostam da ciência e querem o progresso da educação. Vamos melhorar
nossas universidades para contribuirmos ainda mais com nossa sociedade”.
A vice-reitora da Unesp, Maysa Furlan, observou que a pandemia da
covid-19 “deverá deixar sequelas em todos os aspectos”; daí a importância do
empenho, por parte das universidades, em fazer o seu melhor no processo
de retorno às atividades presenciais, contribuindo com o avanço da educação
e da pesquisa.

Pró-reitorias
O encontro foi organizado de forma que as pró-reitorias correlatas
pudessem apresentar suas propostas individuais e aquelas formuladas
nas reuniões entre os setores. Uma das ideias amplamente debatida foi a
possibilidade de os alunos das duas instituições frequentarem disciplinas
conjuntas entre as universidades.
Os representantes trataram, também, da necessidade de coletar, em
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outras instituições, experiências exitosas de curricularização dos programas
de ensino, além de elaborar ações que identifiquem e corrijam problemas de
aprendizado dos alunos em decorrência da pandemia.
Sobre a internacionalização dos programas das duas instituições,
debateram-se estratégias para ampliar a oferta de disciplinas e torná-las mais
atrativas internacionalmente. A cooperação cobrirá também o trabalho das
pró-reitorias de Extensão. Os pró-reitores da área discutiram a organização
de eventos em conjunto em 2022, quando serão comemorados os 200 anos
da declaração da Independência do Brasil e os 100 anos da Semana de Arte
Moderna.
O encontro serviu também para discutir as formas de avaliação aplicadas
nas universidades, os planos para ampliação dos quadros de servidores, a
modernização das unidades, com adaptações relacionadas a acessibilidade e
controle de incêndio, a modernização dos parques tecnológicos e os planos
de carreira. Na área da Comunicação, os setores das duas instituições
pretendem elaborar ações conjuntas, além da formulação de políticas de
comunicação que possam ser um legado para a comunidade.

Agendas
Segundo os reitores da Unicamp e da Unesp, as reuniões entre as próreitorias continuarão e novos encontros de avaliação serão organizados.
Eles se comprometeram também a agendar uma reunião com a direção
da Fapesp, junto com representantes da USP, para debater programas de
bolsas.
No encerramento, Antonio Meirelles declarou que “estabelecer um novo
patamar na relação entre as duas instituições será um grande avanço no
campo do conhecimento no Estado de São Paulo”.
Texto: Celso Oliveira, da Secretaria Executiva de Comunicação
da Unicamp. Fotos: Antoninho Perri / Unicamp

COM PROGRAMAÇÃO INÉDITA, UNITAU PROMOVE A
17ª EDIÇÃO DA FEIRA DE PROFISSÕES
Nos próximos dias 5, 6 e 7 de outubro (de terça a quinta-feira) a
Universidade de Taubaté (UNITAU) promove a 17ª Feira de Profissões. Por
conta das restrições e medidas de prevenção contra o novo coronavírus, o
formato da edição será online. Em 2021, a maior Feira do Vale do Paraíba
contará com duas grandes novidades na programação, os aulões ao vivo
e os talk shows interativos, além dos plantões de dúvidas e da orientação
profissional. Durante a tradicional Feira serão abertas as inscrições para o
Vestibular de Verão 2022.
Os talk shows serão programas de entrevistas em que professores,
alunos e egressos de áreas correlatas irão compartilhar experiências com os
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vestibulandos e promover a interação por meio de perguntas e respostas
sobre o mercado de trabalho das profissões. “Vamos manter a feira de forma
remota, mas com a qualidade do presencial. A Feira é um encontro que
promove um diálogo e uma aproximação entre o egresso do Ensino Médio
com a Universidade de Taubaté”, explica o Coordenador de marketing da
UNITAU, Prof. Dr. José Felício Goussain Murade.
De acordo com um levantamento realizado pelo Infomoney, site
especializado em mercados, investimentos e negócios do Brasil, as
perspectivas de mercado para os próximos meses são positivas, por conta
das demandas geradas pela pandemia. Portanto, os profissionais qualificados
estarão cada vez mais requisitados. “Já percebemos um volume grande de
reabertura de matrículas no meio do ano de 2021. Então, a tendência é
que tenhamos um cenário cada vez mais positivo e que a sociedade volte à
normalidade de forma gradual. Precisamos, com muita segurança, avançar e
garantir o futuro”, pontua o Professor Felício.
Para os vestibulandos o docente ainda recomenda que “Participem
da Feira de Profissões da UNITAU com muita disposição. Tragam suas dúvidas
e procurem esclarecê-las. Queremos que sonhos aconteçam e que o egresso
do Ensino Médio possa fazer a sua escolha com segurança, com base no
diálogo e na informação”.
As atividades são gratuitas e abertas para toda a comunidade.
Para se inscrever e conferir a programação basta acessar unitau.br/
feiradeprofissões.
Fonte: Acom da Unitau

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA TRABALHOS NO I
SIMPÓSIO INTERNACIONAL ‘ORGANIZAÇÃO,
GOVERNO E SOCIEDADE’
A Universidade Estadual de Mato Grosso do
Sul (UEMS) realiza de 24 a 26 de novembro o “I
Simpósio Internacional: Organização, Governo e
Sociedade: Desafios e Perspectivas”. As inscrições
gratuitas no evento vão até 20 de novembro,
entretanto para a submissão de trabalhos
científicos estão abertas até 30 de setembro.
Para fazer a inscrição, acesse:
https://www.even3.com.br/
isgdpogesdep2021/
A submissão de trabalho pode ser em duas
modalidades: artigo e resumo expandido. Em
quatro eixos temáticos: EIXO 1: Bioeconomia e
Indicadores de sustentabilidade e desempenho
institucional; EIXO 2: Economia & Sociedade:
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aproximações teóricas e empíricas; EIXO 3: Educação e Desenvolvimento; e
EIXO 4: Governança, Sistemas de Controle e Contabilidade.
O evento é realizado pelo Grupo de Pesquisa Organização, Governo
e Sociedade e pela Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em
Desenvolvimento Regional e de Sistemas Produtivos da UEMS. Com apoio
dos Cursos de Graduação: Ciências Contábeis, Administração, Economia,
Turismo, Direito. E do Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais.
Fonte: UEMS. Texto: Eduarda Rosa
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