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LEVANTAMENTO DA CÂMARA DE EXTENSÃO DA 
ABRUEM É APRESENTADO EM EVENTO NA UNITINS

O professor Evandro Salvador Oliveira, pró-reitor 
de Ensino, de Pesquisa e de Extensão do Centro 
Universitário de Mineiros (Unifimes), realizou a 
palestra “A inserção curricular da extensão no Ensino 
Superior: que papo é esse?” no último dia 3 de agosto 
na Semana Integrada da Universidade Estadual do 
Tocantins (Unitins). O evento reúne professores, 
coordenadores, pró-reitores e técnicos administrativos 
em ação formativa antes do início do semestre letivo. 

Na oportunidade, 
Evandro Salvador abordou a inserção curricular 
da extensão, apresentando dados relativos ao 
mapeamento realizado no âmbito da Câmara 
Técnica de Extensão da Associação Brasileira dos 
Reitores das Universidades Estaduais e Municipais 
(Abruem). A Câmara é presidida pela reitora da 
Unifimes, Juliene Rezende Cunha, e secretariada 
pela Pró-Reitoria da Unifimes (Proepe). A palestra 
ocorreu na sede da Unitins, com a participação dos 
servidores de todos os cinco câmpus da Universidade.

USP

USP DEFINE CRITÉRIOS DE ATUAÇÃO DA COMISSÃO DE 
HETEROIDENTIFICAÇÃO NO VESTIBULAR

O Conselho da Pró-Reitoria de 
Inclusão e Pertencimento aprovou, 
na sessão realizada no dia 4 de 
agosto, os critérios de atuação da 
Comissão de Heteroidentificação 
no vestibular da Fuvest e na 
modalidade de ingresso via Sisu.

A comissão, implementada a 
partir deste ano, será composta 
de um docente, um servidor 
técnico-administrativo, um aluno 

de graduação e um aluno de pós-graduação, ambos indicados pela Coligação dos 
Coletivos Negros da USP, e um representante da sociedade civil. Todos deverão 
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ter, preferencialmente, experiência comprovada em procedimentos de 
heteroidentificação ou serem especialistas na temática da igualdade racial.

Eles serão responsáveis pelo processo de averiguação da autodeclaração 
dos candidatos convocados para a matrícula na modalidade de vagas 
reservadas para política de ações afirmativas para pretos e pardos tanto na 
Fuvest quanto via Sisu, que seguirá critérios exclusivamente fenotípicos.

A USP adota a reserva de vagas para alunos de escolas públicas 
e autodeclarados PPI nos cursos de graduação desde o vestibular de 
2016, quando o Sisu foi implementado como nova forma de ingresso na 
Universidade, além da Fuvest. Em 2018, o Conselho Universitário aprovou 
a reserva de vagas para estudantes oriundos de escolas públicas. Nessa 
reserva também incide o percentual de 37,5% de cotas para estudantes 
autodeclarados PPI, índice equivalente à proporção desses grupos no 
Estado de São Paulo verificada pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE).

Desde a adoção dessa política, a Universidade recebeu cerca de 200 
denúncias de supostas fraudes na autodeclaração de pertencimento ao grupo 
PPI (pretos, pardos e indígenas). Em 2020, houve a invalidação de matrícula 
de um aluno do Instituto de Relações Internacionais (IRI), por fraudes racial 
e socioeconômica. No ano passado, foram invalidadas as matrículas de seis 
estudantes matriculados na Faculdade de Medicina (FM), na Faculdade de 
Odontologia de Bauru (FOB) e na Escola de Enfermagem (EE)

“Essa era uma demanda importante da comunidade da USP envolvida 
com o debate sobre a inclusão étnico-racial na Universidade e uma prática em 
instituições como a Unesp e a Unicamp”, destacou a pró-reitora de Inclusão e 
Pertencimento, Ana Lucia Duarte Lanna.

Fonte: Jornal da USP. Texto: Adriana Cruz

Uneb

CENTRO DE ESTUDOS EUCLYDES DA CUNHA DA 
UNEB LANÇA 12º VOLUME DA REVISTA CANUDOS

O Centro de Estudos Euclydes da Cunha (CEEC) da 
UNEB lançou na quinta-feira, 4 de agosto, o volume 12 da 
Revista Canudos.

A edição especial da publicação celebra a memória 
de ilustres moradores da histórica Canudos, os quais em 
vida legaram enorme contribuição e novos conhecimentos 
sobre a Guerra, mas, sobretudo, acerca da vida cotidiana 
na cidade conselheirista entre 1893 e 1897, antes de ser 
destruída pelo exército republicano, com um saldo de 
milhares de mortos.
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A revista relembra os memorialistas João Guerra, Paulo Monteiro e 
João de Régis que contribuíram para uma melhor compreensão da luta e 
resistência do seu povo, assim como, desmentindo mentiras históricas sobre 
Antônio Vicente Mendes Maciel, o Antônio Conselheiro.

O periódico também relembra a história dos canudenses contada pelos 
seus descendentes, filhos e netos, como dona Alzira, nonagenária da terra, 
através de texto escrito por sua filha, formada pela UNEB.

A revista também oferece homenagem ao ex-diretor e um dos fundadores 
do CEEC, Renato Ferraz, falecido em 2002 e um dos grandes estudiosos sobre 
Canudos. A publicação pode ser acessada em: https://www.revistas.uneb.
br/index.php/canudos.

Fonte: Uneb

UPE

UPE E SECTI PARTICIPAM DO 1º WORKSHOP PARA 
CONSTRUÇÃO DA NOVA ESTRATÉGIA DE CT&I DE 
PERNAMBUCO

A reitora da Universidade de Pernambuco, professora Socorro 
Cavalcanti, participa do 1º Workshop para construção da nova Estratégia de 
CT&I de Pernambuco para os próximos cinco anos, em um convênio firmado 
com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco (Secti). 
O encontro já passou por Petrolina (01/08), Garanhuns (03/08) e chegou ao 
Recife nesta sexta-feira (05.08).

Lançada em 2017, a atual estratégia possui metas e ações para até o 
final deste ano, e desde o seu lançamento todas as ações da Secti têm sido 
orientadas por este documento. O novo documento, para o período de 2023 
a 2027, viabilizará o delineamento e a implementação de políticas públicas 
baseadas em ciência, tecnologia e inovação; incentivos a investimentos 
produtivos em segmentos de maior intensidade tecnológica; melhoria 
nos indicadores da qualidade da educação; expansão da base científica e 
tecnológica; e oportunidades para transformação econômica e social da 
base demográfica. 

Estiveram presentes no encontro de Petrolina e Garanhuns, o 
coordenador do convênio da UPE com a Secti para elaboração da estratégia, 
Djalma Guimarães, os professores envolvidos no projeto, Fagner Melo, Luiz 
Edmundo Celso Borba, Eryka Sobral, o pró-reitor de Pós-Graduação, Pesquisa 
e Inovação da UPE, Byron Leite Dantas Bezerra, o professor da POLI, José 
Roberto Cavalcanti. Além de instituições públicas e privadas da região.

 Fonte: UPE

 

https://www.revistas.uneb.br/index.php/canudos
https://www.revistas.uneb.br/index.php/canudos
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UniFae e Unitins

REITORIA DA UNIFAE PARTICIPA DE EVENTO 
EDUCACIONAL EM UNIVERSIDADE DO TOCANTINS

O Reitor da UNIFAE, Prof. 
Dr. Marco Aurélio Ferreira, e a 
Pró-reitora de Pós-Graduação e 
Pesquisa, Profª. Dra. Laura Ferreira 
Rezende Franco, participaram, 
na manhã de quarta-feira (3), da 
Semana Integrada da Universidade 
Estadual do Tocantins, na cidade 
de Palmas-TO.

Com uma programação 
diferenciada para docentes 
e discentes da instituição 

de ensino tocantinense, o evento marcou o retorno do período letivo  
neste segundo semestre.

Marco Aurélio e Laura dissertaram sobre o tema “Fortalecimento 
Institucional da Pesquisa Científica: como enfrentar os desafios”, com a 
mediação do Reitor da UNITINS, Augusto de Rezende Campos, e da Pró-
reitora de Pesquisa e Pós-graduação, Ana Flávia Gouveia de Faria.

“Levamos este debate para mais de 300 professores da UNITINS, 
trazendo a experiência nesta área 
que conquistamos na UNIFAE 
nos últimos anos. Esta ação foi 
apresentada pela nossa equipe em 
congresso na cidade de Maceió-AL, no 
ano passado, e recebemos o convite 
para apresentar o mesmo tema em 
Palmas-TO”, salientou o Reitor.

A vice-reitora da UNITINS, 
Darlene Castro, afirmou que a 
Semana Integrada deste ano teve 
como foco a potencialização dos resultados e alavancar o crescimento 
profissional dos acadêmicos. “Novamente teremos a participação de toda 
comunidade acadêmica: professores, alunos e equipe técnica, com uma 
programação que foi cuidadosamente pensada e que, com certeza, trouxe 
resultados significativos para todos”, destacou.

Fonte: UniFae
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Unitau

UNITAU REFORÇA TEMÁTICA DA CIÊNCIA EM ANO 
INTERNACIONAL DA ONU

 Em alinhamento com a 
Organização das Nações Unidas 
(ONU), a Universidade de Taubaté 
(UNITAU) retomou o período letivo 
do segundo semestre de 2022 com 
o fortalecimento de atividades 
voltadas à produção científica. A 
partir de 1º de julho, começou a 
vigorar, em nível mundial, o Ano 
Internacional das Ciências Básicas 
para o Desenvolvimento Sustentável 
2022-23 (IYBSSD, sigla em inglês).

O objetivo da data, definida pela ONU e pela sua agência para a educação, 
a Unesco, é reforçar a ligação entre as ciências básicas e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) e destacar como um impacta diretamente 
no alcance do outro.

Para os professores, o planejamento estratégico da Universidade 
abrangeu o Programa de formação continuada, o Profoco, realizado nos dias 
26 e 27 de julho. O tema abordado nos dois dias de treinamentos para o 
segundo semestre letivo foi: “Pesquisa científica: a curiosidade como técnica 
para a aprendizagem”.

“A Universidade de Taubaté tem uma produção científica de qualidade. 
Ao lado do ensino e da extensão, a pesquisa nos diferencia das demais 
instituições de ensino superior. Trazer inovação, colaborar com o 
desenvolvimento sustentável e melhorar a vida das pessoas são alguns dos 
resultados produzidos pela iniciação científica”, destaca a Reitora da UNITAU, 
Profa. Dra. Nara Lucia Perondi Fortes.

Com o objetivo de estimular um corpo docente cada vez mais 
comprometido com a pesquisa, a UNITAU disponibilizou 50 vagas gratuitas 
para o curso Ciência na Ponta. O curso é desenvolvido pela organização sem 
fins lucrativos Wylinka e tem o objetivo de ajudar cientistas a criar produtos 
e serviços a partir da sua produção científica.

“O maior bem que nós temos em nossa instituição é o seu capital humano 
e intelectual. Já oferecemos muito para a nossa região e podemos oferecer 
muito mais. A intenção é dar mais visibilidade e potencializar o conhecimento 
que é produzido aqui, em todas as fases de formação”, destaca a pró-reitora 
de Pesquisa e Pós-Graduação, Profa. Dra. Monica Franchi Carniello.

Para fortalecer o envolvimento dos estudantes, a Universidade mantém, 
atualmente, 40 bolsas de iniciação científica e 10 bolsas de iniciação tecnológica 
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e inovação voltados aos cursos de graduação, além da participação voluntária 
em mais sete projetos. A pós-graduação soma 56 bolsas de mestrado e 
doutorado demanda social da Capes, entre já concedidas e ofertas em aberto 
para seleção neste semestre. E o Ensino Médio também é foco de atenção, 
com oito bolsas concedidas a estudantes do Colégio UNITAU.

A difusão de toda produção científica gerada por professores e alunos 
ocorre por meio de seminários, congressos e eventos já programados. 
Entre alguns dos eventos, por exemplo, a segunda edição do Encontro de 
Professores e Alunos do Vale do Paraíba (Epava) está confirmada para os dias 
26 e 27 de agosto. Já nos dias 23 e 24 de setembro acontece o 18º Seminário 
de Pesquisas em Linguística Aplicada (Sepla). E, entre os dias 19 e 21 de 
outubro, a 11ª edição do Congresso Internacional de Ciência, Tecnologia 
e Desenvolvimento (Cicted) volta a receber atividades presenciais em sua 
programação, com destaque para o estímulo à participação de alunos da 
educação infantil (Enic baby), Ensino fundamental (Enic kids e teens) e Ensino 
médio (Enic Jr.).

“A formação para a Ciência precisa acontecer desde o início. O Cicted 
vai retomar nesse ano a iniciação científica para as categorias kids, teens e 
júnior. E teremos a novidade com a categoria baby. Nossa tarefa é mostrar 
que a ciência é acessível, pode e deve ser produzida por todos e para todos”, 
complementa a professora Monica.

Mais informações sobre o Programa de Iniciação Científica da UNITAU 
você encontra em https://www.unitau.br/pagina/iniciacao-cientifica .

 Fonte: Acom/ Unitau. Crédito da imagem: Leonardo Oliveira
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