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ABRUEM SE REÚNE DE FORMA HÍBRIDA
Diversos reitores integrantes da 

Associação Brasileiras dos Reitores 
das Universidades Estaduais e 
Municipais (Abruem) se reuniram 
na última quarta-feira, 24, de forma 
híbrida. Presencialmente, os reitores 
participaram na sede da Associação, 
em Brasília. A parte online da reunião 
ocorreu via plataforma Google Meet. 

O primeiro assunto discutido no 
encontro foi  o relatório final do 67º Fórum Nacional de Reitores da Abruem, que 
ocorreu no mês de maio em Maceió, Alagoas. Durante a reunião, foram divulgadas 
as informações obtidas nas Fichas de Avaliação respondidas pelos participantes. 

Em seguida, a pauta foi a realização do 68º Fórum Nacional de Reitores 
da Abruem. O evento ocorrerá entre 30 de novembro de 03 de dezembro em 
Curitiba, Paraná. Palestras e apresentação das experiências das instituições de 
ensino superior constarão da programação. As temáticas a serem abordadas 
serão definidas em reuniões posteriores. 

Para a organização do evento, na próxima semana o secretário executivo 
da Abruem, professor Carlos Roberto Ferreira 
fará uma visita técnica à Universidade Estadual 
do Paraná (Unespar), que será a organizadora do 
Fórum. O objetivo da visita é conhecer os locais em 
que ocorrerão o evento e também hotéis.

México

A terceira pauta do dia foi a viagem 
internacional da Abruem em 2022. A missão estava 
prevista para ocorrer neste mês de junho, mas foi 
adiada. O destino é o México. Durante a reunião 
administrativa, foram dados informes a respeito da reunião, que ocorreu na 

manhã do dia 22 de junho, com o ministro Luis Angel 
Domínguez Brito, da Embaixada do México no Brasil, 
e com a terceira secretária do Setor de Cooperação 
Técnica, Olivia Rodríguez. Participaram o presidente 
da Abruem, Rodrigo Zanin, e o secretário executivo 
da Associação.

Durante o encontro na Embaixada foi levantada 
a possibilidade de realização da viagem internacional 
em meados de outubro. Em breve a Embaixada 
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confirmará a data e divulgará a agenda de visitas. Também foi informado 
que o visto necessário para o embarque deverá ser obtido presencialmente 
nos consulados de São Paulo, Brasília ou Rio de Janeiro. Participantes que já 
tenham visto para os Estados Unidos estão isentos desta etapa.

Bolsa PET 

Outro assunto abordado na reunião dos reitores da Abruem foi uma 
carta de reivindicação encaminhada pela Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte solicitando apoio da Abruem para pleitear junto ao Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) reajuste no valor da Bolsa 
do Programa de Educação Tutorial (PET). Consta do documento a exposição 
dos motivos para que haja o reajuste. Ficou acertado que será encaminhado 
um documento em nome da Abruem para o presidente do FNDE.

Posse 

Na reunião, os reitores decidiram por agendar a posse da nova diretoria 
da Abruem para o dia 9 de setembro de 2022. O evento ocorrerá de forma 
presencial nas cidades de Crato e Juazeiro do Norte, no Ceará. A diretoria 
empossada será responsável por estar à frente da Associação no biênio 
2022/2024. 

Assuntos diversos

Durante as discussões do dia, foi formada uma comissão para analisar 
a criação, no âmbito da Abruem, da Câmara de Assuntos Estudantis e Ações 
Afirmativas. A comissão também será a responsável por fazer o levantamento 
das IES que já possuem esta estrutura para que possam realizar uma 
apresentação junto ao Conselho Pleno da Associação durante o 68º Fórum 
Nacional de Reitores da Abruem. 

Participam da comissão, presidida pelo reitor da Uneal, Odilon Máximo, 
os seguintes reitores: Nara Lúcia Perondi (Unitau), Hidelbrando dos Santos 
(Uece), Celia Regina Diniz (UEPB) e Cicília Raquel Maia (Uern). 

 Informes

Foi informado durante a reunião administrativa que nesta sexta-feira, 
24, haverá haverá uma audiência conjunta entre Abruem, Andifes e Conif 
com o ministro Edson Fachin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. A 
reunião ocorrerá na sede do TSE, em Brasília, e tem como objetivo consolidar 
o sistema eleitoral brasileiro. 

Participarão da audiência:

Andifes

Presidente: Marcus Vinicius David (UFJF)

Vice-presidente Ricardo Marcelo Fonseca (UFPR)

Vice-presidente: Alfredo Macedo Gomes (UFPE)
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Vice-presidente: Márcia Abrahão Moura (UnB)

Vice-presidente: José Geraldo Ticianeli (UFRR)

Secretário Executivo: Gustavo Henrique de Sousa Balduino

 Abruem

Presidente eleito: Francisco do Ó de Lima Júnior (Urca)

Vice-presidente eleito: Odilon Máximo de Morais (Uneal)

 Conif

Presidente: Cláudio Alex Jorge da Rocha (IFPA)

Secretário Executivo: Alexandre Bahia Santos

 Durante a audiência será entregue um documento a respeito da luta 
das universidades pela democracia e por eleições livres e também um termo 
de compromisso com apoio para dar suporte ao processo eleitoral. 

Assessoria de Comunicação Social da Abruem

Uenp

PARQUE UNIVERSITÁRIO DA UENP SERÁ 
INAUGURADO NO DIA 30 DE JUNHO

 A Universidade Estadual do Norte 
do Paraná irá inaugurar, às 14 horas, do 
dia 30 de junho, o Parque Universitário 
de Ciência, Cultura e Inovação da UENP. 
Cedido pelo Tecpar à Universidade, o local 
conta com espaço para esporte, cultura e 
lazer em uma área de mais de 120.000m² 
dentro da cidade de Jacarezinho. Durante 
o evento, também serão inaugurados o 
Museu de Arte e Cultura Popular da UENP; 

o Centro de Documentação Histórica; o Galpão Cultural Romano Nunes 
– Cabelo; a pista de Corrida Cross Country e a Pista de MTB XCO - UENP. 
A programação de inauguração vai até o domingo, dia 3 de julho, com o I 
Festival do Parque Universitário da UENP.

A reitora da UENP, professora Fátima Aparecida da Cruz Padoan, destaca 
a importância da criação do Parque para toda região. “Estamos preparando 
um grande evento para a inauguração do Parque Universitário da UENP, pois 
entendemos o valor desse espaço para Jacarezinho e toda a região Norte 
do Paraná. Aqui iremos desenvolver projetos e ações formativas nas áreas 
da cultura, ensino, pesquisa, extensão, inovação e internacionalização. Os 
benefícios serão imediatos para toda a população. Por isso, meu convite 
especial a toda comunidade acadêmica, à população de Jacarezinho, à 
comunidade política e à imprensa da região para acompanhar esta festividade 
que será um marco para a cidade por representar um novo espaço para 



Informativo da Associação | Abruem

esporte, cultura e lazer”, disse.

Durante o evento no dia 30, 
o Museu de Arte e Cultura Popular 
da UENP será inaugurado com a 
exposição “Minha terra, que delícia! 
Quantos carnavais…”, a partir 15h30. 
Além disso, a Mostra de Arte Popular 
do coletivo artístico Novo Prisma, de 
Jacarezinho, também será exposta a 
partir das 16h. Na ocasião, obras de artistas da cidade serão apresentados à 
comunidade. O dia da inauguração contará ainda com o espetáculo “Pesquisa 
Cênica – Am 950, Rádio Doçura”, com início às 20h. A peça, dirigida pelo Grupo 
Paiol, com atuação de Pedro Ziroldo e Heriveuto Souza, é baseada no retrato 
do cotidiano dos trabalhadores dos canaviais.

Na sexta-feira, dia 1º de julho, o Museu receberá os alunos das escolas 
municipais para uma visita guiada às exposições durante a manhã e tarde. 
Às 14 horas, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e a Pró-Reitoria 
de Extensão e Cultura oferecerão um curso para a comunidade externa 
intitulado “Produção de Hortaliças com Qualidade Comercial”, ministrado 
pela professora-doutora Cristina Batista de Lima, do curso de Agronomia do 
Campus Luiz Meneghel em Bandeirantes. Os interessados ainda podem se 
inscrever pelo telefone (43) 3511-3200.

Já para o dia 2, sábado, foi preparada uma programação cultural voltada 
para as manifestações da cultura negra. Às 14h, na cozinha do Museu, a 
Ialorixá Carmem de Xangô ministrará oficina da culinária afro-brasileira. 
Também no Museu, às 15h, a Escola de Samba Acadêmicos Capiau lançará 
o documentário “As matriarcas do samba: as baianas do carnaval de 
Jacarezinho”. O documentário, que é uma contrapartida da Lei Aldir Blanc 
ao município de Jacarezinho, apresenta importantes depoimentos de quatro 
mulheres negras que participaram e participam ativamente do festejo 
popular.

No domingo, 3 de julho, último dia de 
inauguração do Parque Universitário da 
UENP, acontecerá o I Festival do Parque, 
evento que reunirá esporte, arte e cultura. 
A programação do festival contará com o 
1º Treino Solidário de Cross Country, às 
7h30 e a 1ª Competição de XCO na Pista 
da UENP, às 8h30. E a partir das 10h, o 
festival terá, ainda, shows com a Banda 
Primeira Dose, de Jacarezinho, e Choro do 
Tiozão, de Ourinhos; a Feirinha da Ágora, 

com palco livre para apresentações artístico-culturais; contação de histórias 
com Francislaine Carvalho, que irá apresentar o melhor de seu repertório 
às crianças que estiverem no Parque; e apresentação da Escola de Samba 
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Acadêmicos Capiau. No evento, haverá também food trucks e exposição de 
artesanatos, carros antigos e bicicletas.

O Parque Universitário de Ciência, Cultura e Inovação da UENP fica 
localizado na Avenida Marciano de Barros, nº 700, no Bairro Estação – (Espaço 
cedido pelo Tecpar à UENP).

Exposição

A exposição de longa duração, “Minha terra, que delícia! Quantos 
carnavais…”, que marcará a inauguração do Museu de Arte e Cultura Popular 
da UENP, segundo a comissão organizadora, irá descortinar a força de 
uma festa popular que resiste desde a década de 1930 até os dias atuais. A 
curadoria é assinada pela professora e museóloga Elisângela Machieski.

Duas salas expositivas pretendem rememorar, por meio de janelas 
temporais constituídas por fotografias e objetos tridimensionais, aspectos 
importantes do carnaval de rua e de salão de Jacarezinho. A pesquisa 
expográfica foi realizada juntos aos acervos do doutor Celso Rossi e doutor 
Emmanuel Vieira.

 Fonte: Uenp

UEPB

CORI LANÇA E-BOOK SOBRE EXPERIÊNCIAS DE 
INTERCÂMBIO DA COMUNIDADE ACADÊMICA DA 
UNIVERSIDADE ESTADUAL

Acaba de ser lançado pela Editora da Universidade Estadual da Paraíba 
(UEPB) o e-book “Experiências de intercâmbio da comunidade acadêmica da 
UEPB”, promovido pela Coordenadoria de Relações Internacionais (CoRI) da 
Instituição. A obra conta com 16 capítulos que relatam o aprendizado de 
pessoas que fazem parte da UEPB e que participaram de intercâmbio.

O livro eletrônico tem organização do professor Cláudio Lucena, 
coordenador de Relações Internacionais, dos servidores da CoRI, Christiano 
Cordeiro e Gilberto Rodrigues, além do professor do Centro de Educação 
(CEDUC), Eduardo Onofre. O e-book está disponível gratuitamente como 
forma de construção e ampliação das ações de internacionalização da UEPB.

A proposta é apresentar aos leitores um compilado de relatos pessoais 
de membros da Universidade que tiveram a oportunidade de realizarem 
intercâmbio em uma das instituições estrangeiras parceiras da UEPB. Alguns 
obtiveram financiamento próprio da Instituição, através do Programa de 
Mobilidade Internacional (PROMIN), o qual representa um esforço da UEPB 
visando oferecer aos seus estudantes a possibilidade de atravessarem um 
período de estudos no exterior.
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Segundo o professor Cláudio Lucena, também é possível encontrar 
depoimentos de participantes que foram contemplados com bolsas de 
estudos do Santander Universidades, parceiro da UEPB, que tem apoiado 
essa estratégia de internacionalização. Também há relatos daqueles que 
obtiveram financiamentos de entidades externas.

“Esse material foi elaborado pessoalmente por cada um dos membros 
de nossa comunidade sobre a experiência que tiveram fora da UEPB, em 
intercâmbio. É um registro singelo, mas emblemático da riqueza das 
vivências, que pode e vai inspirar outras pessoas. Espero que aproveitem e 
que deixem também as sugestões e observações que tiverem após a leitura”, 
disse o coordenador.

Para ter acesso à obra, bem como aos outros títulos da EDUEPB, basta 
clicar em: https://eduepb.uepb.edu.br/e-books/ 

Fonte: UEPB. Texto: Givaldo Cavalcanti

 

Uern

 UERN APROVA POLÍTICA DE PREVENÇÃO E 
ENFRENTAMENTO DAS VIOLÊNCIAS CONTRA  
AS MULHERES

O Conselho Diretor da Fundação Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte (Fuern) aprovou a política de prevenção e enfrentamento 
das violências contra as mulheres no âmbito da Instituição. Uma série 
de iniciativas estão sendo preparadas para combater esse problema  
estrutural na sociedade.

Integrante da comissão preparatória da minuta de resolução, Sephora 
Edite, titular da Ouvidoria da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 
(Uern), festejou a aprovação.

“Muito feliz de ver essa pauta sendo concretizada e a nossa universidade, 
mais uma vez, dando o exemplo para outras instituições”, disse.

Entre as ações a serem realizadas, haverá a construção de um painel 
observatório para dar visibilidade à temática e a criação de uma rede 
estruturada de apoio e combate nos âmbitos do ensino, pesquisa, extensão 
e atividades administrativas.

A reitora Cicília Maia, parabenizando as integrantes da comissão, também 
comemorou essa “política bastante esperada pela nossa comunidade 
acadêmica. Nossa universidade vai ser referência para outras instituições 
que ainda não têm uma iniciativa como essa”.

A conselheira Ana Maria Morais Costa destacou a relevância e robustez 
dessa política que terá atuação em várias áreas, não só na identificação, 
denúncia e punição, mas na formação dos profissionais.

https://eduepb.uepb.edu.br/e-books/
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Para a conselheira Irani Lopes da Silveira, não há mais espaço para a 
violência em nenhum lugar e a universidade não vai permitir que esses casos 
aconteçam. “Essa política vai sair do papel, vai virar ação e a universidade vai 
viver novas eras”, acrescentou.

 

 Unitau

PESQUISA ESTUDA DANOS ÀS ABELHAS 
PROVOCADOS POR AGROTÓXICOS 

O uso cada vez maior de agrotóxicos 
no Brasil representa uma potencial ameaça 
à sobrevivência das abelhas, responsáveis 
pela polinização de 70% das plantas 
cultivadas para a alimentação. É isto o 
que pretende demonstrar uma pesquisa 
desenvolvida por meio de uma parceria 
entre a Universidade de Taubaté (UNITAU) 
e a Universidade Federal do Maranhão 
(UFMA). 

Os primeiros levantamentos foram realizados em junho e envolvem a 
coleta de amostras de mel e de água em apiários localizados próximos a 
áreas de plantio agrícola. 

“A ideia é verificar a qualidade do mel dessas áreas, se há resíduos de 
agrotóxicos e a qualidade dos corpos d’água superficiais. Por quê? As abelhas 
precisam de água e se essas águas estiverem contaminadas, elas vão levar 
a contaminação para o mel”, afirma a Profa. Dra. Gilvanda Silva Nunes, que 
integra o Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da UNITAU. 

Segundo a pesquisadora, o projeto também prevê avaliar a suscetibilidade 
das abelhas com ferrão e sem ferrão de regiões quentes e frias do Brasil. 
“A gente quer avaliar e verificar se existe alguma correlação dos resultados 
em relação ao clima. Se as abelhas de clima quente, mesmo das mesmas 
espécies, são mais suscetíveis ou não. Isso é um ponto importante para a 
apicultura e para a meliponicultura”. 

No Vale do Paraíba, os levantamentos serão realizados pela UNITAU em 
apiários de Taubaté, São Luiz do Paraitinga e em Santo Antônio do Pinhal. As 
regiões do Alto Turi e Baixada Maranhense serão mapeadas pela UFMA. 

A pesquisa, com prazo de dois anos de duração, também vai contar com 
ensaios de toxicidade aguda e testes de mobilidade com as abelhas. “Esses 
compostos têm efeitos neurais nas abelhas. A capacidade de bater as asas 
fica diminuída, não conseguem voltar para suas colmeias.  Existe até um 
termo cunhado para esse problema: distúrbio do colapso das abelhas”. 

Além da profa. Gilvanda, o grupo de pesquisa é integrado pelos Profs. 
Drs. Marcelo Targa e Paulo Fortes, com o apoio voluntário de três alunos do 
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curso de Medicina Veterinária.   “Com o passar do tempo, vamos precisar de 
mais gente. Também buscamos parcerias para fazer as análises e viabilizar 
os deslocamentos da equipe. Nossa próxima atividade está prevista para 
agosto”, reforça a pesquisadora. 

Fonte: ACOM/UNITAU

Unifae

UNIFAE PRESENTEIA SÃO JOÃO COM NOVA CLÍNICA 
DE ODONTOLOGIA

Segunda-feira (27) acontece a 
inauguração oficial da Clínica Escola 
de Odontologia. No local, estudantes e 
professores vão realizar atendimentos 
gratuitos, em vinte e dois consultórios de 
última geração, equipamentos de Raio X, 
Tomografia e Radiografia Panorâmica.

“Nossa proposta é que o paciente 
chegue na clínica e se sinta em casa, com 
atendimentos humanizados que vão diminuir 
a fila de espera da população. Logo na 

primeira semana de funcionamento nós tivemos mais de 80 pacientes, em 
mais de 200 procedimentos odontológicos”, explica o coordenador do curso 
de Odontologia, Prof. Dr. Eduardo Moffa.

O reitor do Centro Universitário, Prof. Dr. Marco Aurélio Ferreira fica 
contente em proporcionar qualidade de vida para a população, como 
também contribuir com a formação dos alunos:

“O investimento é de mais de 2 milhões de reais na nova Clínica, para 
que os alunos possam ter aprendizado diferenciado e entrem no mercado de 
trabalho como profissionais competentes e qualificados. O papel da UNIFAE 
é colaborar com a saúde da população e com o desenvolvimento regional”.

Os atendimentos na Clínica acontecem de segunda a sexta-feira, das 
8h às 12h e das 13h30 às 17h30. Os interessados devem comparecer até 
o local, situado à Avenida Doutor Durval Nicolau, 1877 (Sala 1) – Colinas do 
Mantiqueira, portando documento de identificação com foto e comprovante 
de residência. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (19) 3636-
3472.

ATUAÇÃO DA UNIFAE NA SAÚDE REGIONAL

Atualmente, a UNIFAE oferece mais de 42 mil atendimentos gratuitos por 
ano nas áreas de Medicina, Fisioterapia, Psicologia, Enfermagem e Farmácia, 
com o objetivo de atender a comunidade de São João e região.
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INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA ESCOLA

A reitoria do Centro Universitário convida toda a comunidade para a 
cerimônia de inauguração da Clínica Escola de Odontologia. O evento ocorre 
na próxima segunda-feira (27), às 14h30, na Avenida Doutor Durval Nicolau, 
1877 (Sala 1) – Colinas do Mantiqueira.

Fonte: Assessoria de Comunicação UNIFAE 

Uern

LICENÇA-PATERNIDADE PARA SERVIDORES DA 
UERN SERÁ AMPLIADA PARA 20 DIAS
  A licença-paternidade para os servidores da Fundação Universidade 
do Estado do Rio Grande do Norte (Fuern) será prorrogada por mais 15 
dias. A decisão foi tomada no último dia 21, durante a 4ª Reunião Ordinária 
do Conselho Diretor.

Em conformidade com o Regime Jurídico dos Servidores do Estado e 
das Autarquias e Fundações Públicas Estaduais (Lei Complementar 122/94), 
a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) estabelece, 
atualmente, 05 dias consecutivos de licença pelo nascimento ou adoção de 
filho.

Para a ampliação do direito, foram levados em consideração a Lei Nº 
11.770/2008, que institui o Programa Empresa Cidadã e ampliou o prazo da 
licença para 15 dias, o Decreto presidencial Nº 8.737/2016, que instituiu o 
Programa de Prorrogação da Licença-Paternidade para os servidores públicos 
da União, das autarquias e das fundações públicas federais, e o exemplo de 
outros órgãos nacionais e estaduais que já adotaram a mudança.

A técnica administrativa Ticiane Teixeira Silva, representando a Pró-
Reitoria de Gestão de Pessoas (Progep), comemorou a aprovação.

“A Uern, como uma instituição socialmente referenciada, jamais poderia 
se furtar de aprovar norma de tão grande importância, principalmente em 
razão das discussões cada vez maiores sobre os direitos da primeira infância 
e da paternidade responsável”, comentou.

A reitora Cicília Maia ressaltou que a Uern está sempre buscando a 
valorização dos seus servidores.

Fonte: Uern
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