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ABRUEM E UNEAL SEGUEM NOS PREPARATIVOS PARA 
O 67º FÓRUM NACIONAL DE REITORES

Foi realizada na última segunda-feira, 07, reunião para tratar da logística 
para a realização do 67º Fórum Nacional de Reitores da Abruem, que ocorrerá 
na cidade de Maceió, Alagoas. Participaram da reunião o reitor e o vice-reitor da 
Universidade Estadual de Alagoas (Uneal), Odilon Máximo e Anderson de Almeida, 
respectivamente. Pela Associação Brasileira dos Reitores das Universidades 
Estaduais e Municipais, participaram o secretário executivo e a secretária geral, 
Carlos Roberto Ferreira e Denize Alencastro. A Uneal sediará o evento.

Durante o encontro, que ocorreu de forma virtual, foi discutida a programação 
do evento e hotéis para a 
hospedagem dos participantes. O 
Fórum será realizado entre 18 e 21 
de maio e, além da presença dos 
reitores das Universidades Estaduais 
e Municipais, esta edição do evento 
contará com a participação de 
membros das 07 câmaras técnicas da 
Associação. Durante o evento haverá 
espaço destinado à apresentação 
das câmaras.  

Assessoria de Comunicação Social da Abruem

CÂMARA TÉCNICA DE PÓS-GRADUAÇÃO SE REÚNE
A Câmara Técnica de Pós-Graduação da Abruem realizou sua primeira reunião 

ordinária de 2022 na última quinta-feira, 10. O evento ocorreu de forma virtual 
via plataforma Google Meet. Em pauta estava a discussão das possibilidades de 
expansão e fortalecimento na oferta dos cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu 
entre os membros da Associação.
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Após o levantamento diagnóstico 
feito pela Câmara, observou-se 
que algumas instituições de ensino 
superior precisam de auxílio de 
instituições com PPGSS já consolidados 
para que possam ter seus próprios 
cursos de mestrado e doutorado. O 
reitor da Universidade Regional do 
Cariri, Francisco do O’ de Lima Júnior, 
esteve presente e discorreu sobre uma 
experiência bem sucedida de oferta de 
curso de Pós-Graduação Stricto Sensu 
entre universidades parceiras.

O presidente da Câmara e reitor do UniFAE, Marco Aurélio Ferreira, 
discorreu sobre a importância de ser realizado um trabalho em grupo 
para o fortalecimento da Pós-Graduação entre os membros da Abruem, 
desenvolvendo todas as suas potencialidades.

Assessoria de Comunicação Social da Abruem

URCA COMPLETA 35 ANOS  
DE INSTALAÇÃO, COM O MARCO DA  
EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Com 31 cursos de graduação e 
13 cursos Stricto Sensu, mestrado e 
doutorado, a Universidade Regional 
do Cariri (URCA) conta atualmente 
com mais de 11 mil alunos, e já formou 
mais de 32 mil pessoas. A Instituição de 
Ensino Superior (IES) se consolida no 
fortalecimento do desenvolvimento 
regional. Atualmente a URCA passou 
a contar com mais dois cursos recém-
aprovados pelo Conselho Estadual de 
Educação, o de Medicina, no campus 

do Pimenta, em Crato, e o de Gestão de Turismo, no campus de Barbalha. 
Recentemente passou pela fase de recredenciamento por um período de 
mais oito anos.

Criada pela Lei nº 11.191 de 09 de Junho de 1986, autorizada a funcionar 
por Decreto Presidencial n° 94.016, de 11 de fevereiro de 1987, foi instalada 
em 07 de março de 1987. Em 1º de março de 1993 ela foi transformada 
em fundação, com o nome de Fundação Universidade Regional do  
Cariri (Lei 12.007-A).
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A URCA foi criada na gestão do Governador Gonzaga Mota, e se tornou 
um marco importante para a história universitária do Cariri, “Mãe das 
Universidades”, na região. O movimento pela criação da URCA foi liderado pelo 
Reitor Antônio Martins Filho, Dom Vicente Matos, Bispo Diocesano, Professor 
José Newton Alves de Sousa, Monsenhor Francisco Holanda Montenegro, e 
pelos professores Pedro Felício Cavalcanti, Raimundo de Oliveira Borges, 
Luiz de Borba Maranhão e Professora Sarah Cabral.

Em 15 de maio de 1985, na comemoração do Jubileu de Prata da 
Faculdade de Filosofia, foi lançado oficialmente o movimento em favor da 
criação da URCA, em solenidade no auditório da Rádio Educadora do Cariri. 
O Projeto foi aprovado pelo então Governador Gonzaga Mota, que anunciou 
logo a constituição de um grupo de trabalho, visando a criação da nova 
instituição de ensino superior, que foi fundada em junho de 1986 e instalada 
em março de 1987. Teve como base as faculdades de Filosofia, Ciências 
Econômicas e Direito do Crato e Faculdade de Engenharia Operacional de  
Juazeiro do Norte.

Nascida da mobilização da sociedade em torno de um ideal, a missão 
da URCA, expressa no seu texto regimental e evidente na sua prática 
sedimentou-se em suas ações destes 35 anos é: “contribuir significativamente 
para a transformação da realidade regional, através de atividades de ensino, 
pesquisa e extensão.

A URCA conta com os campi instalados em Crato, Juazeiro do Norte, 
Barbalha, Missão Velha, Iguatu e Campos Sales, além de contar com o Museu 
de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens, em Santana do Cariri, um dos mais 
representativos do Brasil, com mais de 7 mil peças fósseis principalmente 
do período Cretáceo, além da reserva técnica, atraindo cientistas do Brasil 
e exterior, fortalecendo também o turismo científico na região. A instituição 
constitui-se como agente ativo do processo de desenvolvimento das regiões 
do Cariri e Centro-Sul do Ceará, sendo conhecida pelo seu caráter educacional 
em diversos outros estados do país.

Nesta expansão ao longo do tempo, houve a aprovação da candidatura 
do Araripe Geoparque Mundial com sucessivas avaliações exitosas, projeto 
de grande ousadia e que já faz escola no Brasil e na América Latina; de uma 
universidade que antes majoritariamente formava professores, foi ampliada 
e incrementamos a esta estratégica tarefa a produção do conhecimento 
inovador pela implantação da pós-graduação e consolidação da pesquisa. 
Além disso, foi a primeira instituição do Cariri a implantar a pós-graduação 
Stricto Sensu em nível de mestrado e de doutorado.

Fonte: Urca
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UNIFAE LANÇA PROJETO DE POPULARIZAÇÃO DA 
CIÊNCIA PARA CRIANÇAS

 Iniciativa tem por 
objetivo difundir pesquisa 
científica em linguagem 
acessível 

O Centro   Universitário  
UNIFAE, por meio de 
sua Pró-Reitoria de Pós-
Graduação e Pesquisa 
(Propeq), em parceria com 
a Prefeitura de São João da 
Boa Vista, por intermédio 
do Departamento de 

Cultura, lançou o projeto “Eu quero muuuuito saber”.

 A iniciativa tem por objetivo difundir a pesquisa científica em linguagem 
lúdica e acessível para estudantes das escolas municipais. Todo o conteúdo, 
em vídeo, será produzido pelo Setor de Audiovisual do UNIFAE, com 
supervisão de criação da Profa. Dra. Laura Rezende Franco, pró-reitora de 
Pós-Graduação e Pesquisa.

 “Este projeto nasceu da necessidade de popularizar a ciência para o 
público infantil, visando despertar a curiosidade das crianças através da 
produção de conteúdos científicos densos, mas apresentados de forma leve 
e criativa”, afirmou.

 A primeira temporada do projeto “Eu quero muuuuito saber” abordará o 
que há por trás dos fogos de artifício, pressão, robôs e cicatrização. Segundo 
a Propeq, estes assuntos são de interesse da comunidade e servem para 
aguçar a curiosidade das crianças em relação ao método científico aplicado 
em cada processo.

 Parceria com o departamento municipal de cultura 
 A parceria com a Prefeitura de São João da Boa Vista surgiu da adesão 

imediata do Departamento de Cultura ao projeto, conforme explica o 
diretor João Guilherme Pellegrini. “Acredito que quando se fala em cultura, 
muitas vezes somos levados a pensar em arte, eventos e manifestações. 
Normalmente se esquece que a cultura está ligada a tudo que é produzido 
pelo ser humano. E a ciência é um retrato do avanço da humanidade, 
portanto um retrato da nossa cultura”, ponderou. Ainda, segundo Pellegrini, 
“desenvolver essa concepção nos jovens desde a idade escolar é contribuir 
para o desenvolvimento da nossa cultura na sua forma mais plural”, concluiu. 
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  Conteúdos no youtube

 Visando a universalização 
do acesso ao projeto “Eu quero 
muuuuito saber”, a Propeq decidiu 
disponibilizar todos os vídeos em 
seu canal no Youtube, para que 
escolas e demais atores envolvidos 
com a educação infantil, em todo o 
país, possam acessar os materiais 
e utilizá-los em sala de aula ou em 
outras abordagens educativas. O vídeo inicial traz uma breve apresentação 
da infraestrutura do Centro Universitário Unifae e um resumo dos objetivos 
propostos.  Assista aqui.

 Fonte: Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (PROPEQ) UNIFAE

NAE DO CAMPUS III DA UNEAL, EM PALMEIRA  
DOS ÍNDIOS, É INAUGURADO

O Campus III da Universidade 
Estadual de Alagoas, em Palmeira dos 
Índios, recebeu, nesta quarta-feira (9), o 
seu Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE), 
um aconchegante espaço de convivência 
construído especialmente para o  
corpo discente. 

“Esse espaço foi idealizado para 
dar um suporte aos estudantes que 
passam mais tempo na Universidade, 

uma vez que ainda não dispomos de restaurante universitário. No Núcleo, 
o estudante pode preparar, esquentar e desfrutar com tranquilidade de seu 
momento de alimentação”, explicou o vice-reitor Anderson Barros. 

Além de geladeira, forno elétrico, micro-ondas, o discente tem à 
disposição pia, mesas, bancada para estudar 
e almofadas. Com esse suporte, os estudantes 
que saem do trabalho direto para a sala de 
aula direto, que moram distantes do Campus 
ou ainda que precisam passar mais tempo 
na instituição, podem dispor de um espaço  
bonito e confortável.

“A nossa alegria hoje é grande, por está 
entregando a vocês um espaço específico 
para o estudante, de dignidade, de conforto, 
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de convivência. Ainda estaremos entregando 
uma biblioteca ampliada e laboratórios 
modernizados”, ressaltou o reitor da Odilon 
Máximo.

Este é o quarto Núcleo entregue pela gestão. 
Os campi de Arapiraca, Santana do Ipanema e 
União dos Palmares já dispõem do ambiente 
que também está sendo concluído nos campi IV, 
em São Miguel dos Campos e VI, em Maceió. 

“No interior nós temos uma universidade 
que tem um padrão de qualidade de umas das 
melhores do Brasil, todos os investimentos que 
a gestão consegue junto ao Governo do Estado 
de Alagoas são para avanços e bem da nossa 

comunidade. Agradeço a minha vice-diretora Denize dos Santos, ao reitor 
Odilon, o vice-reitor Anderson Barros, a todos os docentes e discentes e 
técnicos do campus III por este momento”, enfatizou o diretor do Campus 
Nalfran Benvinda.

 Fonte: Uneal

 

UEM, COCAMAR E SEBRAE LANÇAM NOVA EDIÇÃO 
DE DIRETO DO CAMPUS

Gerar valor para resíduos 
industriais é a proposta da nova 
edição do Direto do Campus, desafio 
de inovação dirigido a acadêmicos de 
graduação ou de cursos técnicos de 
todo o país e organizado, anualmente, 
pela Cocamar Cooperativa 
Agroindustrial, em parceria com a 
Universidade Estadual de Maringá 
(UEM) e o Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Em 2022, o evento entra na terceira edição e aceita inscrições até 21 de 
março. Alunos das engenharias química, têxtil, produção e ambiental ou dos 
cursos técnicos nas áreas de química, ambiental, têxtil e produção podem 
participar da empreitada, desde que estejam regularmente matriculados em 
uma instituição de ensino. A participação no desafio deve se dar por equipes 
sendo que cada uma pode conter até cinco estudantes. 

Para fazer a inscrição, acesse 

https://forms.office.com/pages/responsepage.

Fonte: UEM

https://forms.office.com/pages/responsepage.
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 UDESC ABRE MAIS DE 600 VAGAS ESTUDANTIS 
PARA SUBSÍDIO EM REFEIÇÕES A PARTIR DE MAIO

A Universidade do Estado de 
Santa Catarina (Udesc) receberá, 
até 1º de abril, inscrições de 
acadêmicos de graduação para o 
Edital nº 01/2022 do Programa de 
Auxílio Financeiro aos Estudantes 
em Situação de Vulnerabilidade 
Socioeconômica (Prafe), que está 
oferecendo 630 vagas de subsídio 
para refeições a partir de 16 de 
maio. O valor diário do benefício 
será de até R$ 8,50, conforme a 

situação de cada centro. Acesse o edital.

 O Prafe integra as ações de assistência estudantil da Udesc, que visam 
garantir o acesso, a permanência e a conclusão de curso dos estudantes com 
inclusão social, formação ampliada, produção de conhecimento e melhoria 
do desempenho acadêmico e da qualidade de vida.

 Além do subsídio para refeições, o programa é composto pelos auxílios 
de alimentação, moradia, transporte e emergencial. A Udesc vem ampliando 
o quantitativo de auxílios do Prafe nos últimos anos e, desde 2020, tem 
contemplado todos os acadêmicos cadastrados, zerando a fila de espera.

 O reitor da Udesc, Dilmar Baretta, destaca que a permanência estudantil 
é uma das metas mais importantes da Gestão 2020-2024. “Os recursos 
oferecidos por meio do Prafe, por exemplo, ajudam nossos acadêmicos 
a terem mais condições e tranquilidade de realizarem seus estudos, 
possibilitando assim processos de aprendizagem com mais qualidade.”

 Como se inscrever

 As inscrições deverão ser feitas nos centros da Udesc, por meio das 
direções de Extensão ou dos setores de Apoio ao Estudante, por e-mail, 
conforme as orientações do edital. Confira os contatos dos centros.

 O subsídio será pago com tickets e somente para dias úteis letivos entre 
segundas e sextas-feiras. No entanto, os acadêmicos em atividade de bolsa 
também poderão usufruir do benefício durante períodos não letivos.

 Critérios exigidos

 Poderão se inscrever acadêmicos em vulnerabilidade socioeconômica, 
situação na qual o núcleo familiar tem renda bruta per capita de até um 
salário mínimo e meio.

 Conforme o edital, “entende-se como núcleo familiar o requerente 
(estudante), independente de sua idade, e o conjunto de pessoas com laços 
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de parentesco e/ou laços de afinidade e/ou consideradas aparentadas, que 
tenham entre si dependência econômica e de proteção social, ainda que não 
residam no mesmo domicílio”.

 Cada candidato terá um índice socioeconômico, que levará em 
consideração a renda familiar bruta mensal e os seguintes critérios: moradia 
do estudante; despesa com tratamento de doença crônica no núcleo familiar; 
se reside ou não com os pais/responsáveis financeiros; e valor de abatimento 
para agravantes sociais.

 Fonte: Assessoria de Comunicação da Udesc
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