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ABERTA CHAMADA PARA CAPTAÇÃO DE VAGAS  PARA 
EDITAL DE MOBILIDADE DA ABRUEM

A Câmara de Internacionalização e Mobilidade da Associação Brasileira dos 
Reitores das Universidades Estaduais e Municipais (Abruem) deu início nesta 
semana aos processos para a publicação do edital do Programa de Mobilidade 
Nacional 2023/1. As instituições de ensino superior filiadas que desejam ofertar 
vagas no  programa devem se cadastrar até 14 de outubro. 

 Os interessados devem preencher a planilha do formulário de pesquisa e 
captação das vagas para 2023/1 disponível  no link  

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fwww.
abruem.org.br%2Fimages%2Fimagens_noticias%2FPMN_2023.1_Planilha_de_

oferta_Mobilidade_Acad%25C3%25AAmica.xls&wdOrigin=BROWSELINK. 

Após o preenchimento, a planilha deverá ser encaminhada ao e-mail 
mobilidade.cri@uenp.edu.br, assunto: PMN NOME DA SUA INSTITUIÇÃO . Em caso 
de dúvidas, o email para contato é o eliane_segati@uenp.edu.br. 

CRONOGRAMA PMN 2023/1

Assessoria de Comunicação Social da Abruem

DATA ATIVIDADE

22 de setembro a 14 
de outubro de 2022

Captação das vagas a serem ofertadas em 2023/1 
junto às IES que desejam participar do programa.

Período de aprovação do edital único.

17 de outubro a 19 
de outubro de 2022

Tabulação das vagas e publicação 
do edital no site oficial.

20 de outubro a 09 de 
novembro de 2022

Prazo para Inscrição na Mobilidade 
com o coordenador da IES de origem, 
observando o Edital Único.

10 de novembro a 29 
de novembro de 2022

Prazo de análise das candidaturas 
pelas IES de destino.

30 de novembro a 09 
de dezembro de 2022

Prazo para envio da Carta Aceite ou 
Carta Recusa à IES de origem.

A partir de janeiro 
de 2023

Início das aulas conforme calendário 
acadêmico de cada IES
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https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fwww.abruem.org.br%2Fimages%2Fimagens_noticias%2FPMN_2023.1_Planilha_de_oferta_Mobilidade_Acad%25C3%25AAmica.xls&wdOrigin=BROWSELINK
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Unespar

UNESPAR OFERTA 46 VAGAS EM CONCURSO 
PÚBLICO PARA AGENTE UNIVERSITÁRIO

A Universidade Estadual do Paraná (Unespar) está 
com inscrições abertas, até o dia 29 de setembro, para 
o Concurso Público para cargos efetivos de Agente 
Universitário de Nível Superior e Médio. Os salários 
chegam a R$ 3.574,57 e as 46 vagas são para as cidades 
de Apucarana, Curitiba, Paranaguá, Paranavaí e União 
da Vitória. A prova acontece no dia 16 de outubro, no 
respectivo campus de inscrição de cada candidato/a.

INSCRIÇÕES CLIQUE EM https://progesp.unespar.
edu.br/menu-principal/concursos-publicos/concurso-
publico/edital-n-060-2022-cpps 

O processo contará com uma prova objetiva, de caráter eliminatório e 
classificatório (para os cargos de ensino superior e médio), e prova de títulos, 
de caráter classificatório (para cargos de ensino superior). A taxa de inscrição 
é de R$ 120 para os cargos de nível superior e R$ 100 para os cargos de 
nível médio. Até o dia 22 de setembro, será possível solicitar a isenção do 
pagamento, os/as candidatos/as que:

For membro/a de família de baixa renda e estiver inscrito/a no Cadastro 
Único (CadÚnico) para Programas Sociais do Governo Federal, nos termos do 
Decreto Federal 6.593/2008;

For doador/a de sangue conforme estabelece a Lei 19.293 de 13 de 
dezembro de 2017 alterada pela Lei 20.310 de 10 de setembro de 2020;

For doador/a de medula óssea em entidades reconhecidas pelo 
Ministério da Saúde conforme a Lei 13.656 de 30 de abril de 2018;

Estiver de acordo com a Lei 19.196, de 26 de outubro de 2017, que fica 
isento/a do pagamento da taxa de inscrição os/as eleitores/as que tenham 
prestado serviço eleitoral, por no mínimo dois eventos eleitorais, consecutivos 
ou não. O benefício de que trata esta Lei será válido por um período de dois 
anos a contar da data em que a ele fez jus;

Serão admitidos outros casos de isenções com previsão legal desde que 
solicitadas na forma do requerimento específico previsto neste Edital.

 O resultado final do Concurso Público para Agente Universitário, será 
divulgado a partir do dia 14 de novembro, no site unespar.edu.br/concursos. 
Demais editais referentes ao processo seletivo, também serão divulgados  
no mesmo site.

Para mais informações referentes ao processo seletivo, leia o edital e em 
casos não completados pelo documento, entre em contato com a Comissão 
Permanente de Processos Seletivos (CPPS), pelo e-mail cpps.reitoria@ies.
unespar.edu.br .

Fonte: Unespar. Texto: Marina Daum
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UEG

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA CONCURSOS DE 
DOCENTES DA UEG

Se encerra no próximo dia 29 de 
setembro o período de inscrições para 
o concurso público para provimento de 
vagas no cargo de docente de ensino 
superior da Universidade Estadual 
de Goiás (UEG). As inscrições podem 
ser realizadas no endereço www.
nucleodeselecao.ueg.br. O valor da 
taxa de inscrição é de R$ 250. 

Ao todo, são oferecidas 146 vagas (38 vagas para a área de Ciências 
Agrárias e Sustentabilidade; 36 vagas para a área de Ciências da Saúde e 
Biológicas; e 72 vagas para a área de Ciências Tecnológicas). Os salários 
podem chegar até a R$ 3.836,24 para uma carga de 40 horas semanais.

Confira abaixo os editais:

Edital - Ciências Agrárias e Sustentabilidade - http://cdn.ueg.edu.br/
source/universidade_estadual_de_goias_306/noticias/59607/IACAS.pdf 

Edital - Ciências da Saúde e Biológicas - http://cdn.ueg.edu.br/source/
universidade_estadual_de_goias_306/noticias/59607/IACSB.pdf

Edital - Ciências Tecnológicas - http://cdn.ueg.edu.br/source/
universidade_estadual_de_goias_306/noticias/59607/IACT.pdf 

Etapas do concurso

Ao todo, serão cinco etapas: prova objetiva; prova dissertativa; 
prova didática; avaliação de títulos e produção científica; e  
avaliação multiprofissional.

As provas objetiva e dissertativa serão realizadas no dia 27 de novembro 
nos municípios de Anápolis, Campos Belos, Ceres, Goianésia, Ipameri, Iporá, 
Itaberaí, Itumbiara, Palmeiras de Goiás, Pires do Rio, Porangatu, Posse, 
Quirinópolis, Santa Helena de Goiás, São Luís de Montes Belos e Trindade. As 
demais etapas serão realizadas na cidade de Anápolis e Região Metropolitana 
de Goiânia, conforme os editais de convocação. 

A previsão é que o resultado final do concurso seja publicado em  
12 de maio de 2023.

Os candidatos não classificados dentro do número de vagas e não 
eliminados por qualquer motivo previsto nos editais irão compor a reserva 
técnica até o limite de quatro vezes o número de vagas previsto.

 Fonte: UEG
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Uern

PERÍODO DE SUBMISSÃO DE TRABALHOS NA 
REVISTA EXTENDERE VAI ATÉ 8 DE OUTUBRO

A Revista Extendere, produzida pela Pró-
Reitoria de Extensão (Proex) da Universidade 
do Estado do Rio Grande do Norte, abriu prazo 
para submissão de trabalhos, que podem ser 
enviados até 8 de outubro através do e-mail rev.
extendere@uern.br.

De acordo com a equipe editorial, são aceitos 
artigos e relatos de experiência de doutores, 
doutorandos e mestres; e de mestrandos, 

graduados e graduandos acompanhados por mestre ou doutor, conforme 
diretrizes para autores.

A chamada diz respeito ao v.8, n.2, jul.-dez. 2022 da revista, e terá como 
temática a “Curricularização e Desafios da Extensão na Contemporaneidade”.

Além disso, os interessados precisam ficar atentos às condições de 
submissão. É permitido até 05 autores(as) por trabalho.

Acesse a página oficial da revista e saiba mais.

Fonte: Uern. Texto: Nathan Figueiredo

Uneb

UNEB REALIZA ENCONTRO DE 
COORDENADORAS(ES) DOS CURSOS DE 
GRADUAÇÃO

 No mês de agosto de 2022 a Pró-
Reitoria de Ensino de Graduação da UNEB, 
realizou o Encontro de Coordenadoras(es) 
dos Cursos de Graduação da Universidade. 
O evento teve como tema a “Educação 
Superior na Contemporaneidade: entre 
tradição e inovação”.

O Encontro também marcou 
o retorno da Universidade aos 
eventos presenciais, após um longo  
afastamento em decorrência da pandemia  
da Covid-19.

O objetivo foi criar um ambiente de reflexão, análise e discussão acerca 
dos saberes e fazeres da docência universitária. A pró-reitora de Ensino de 
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Graduação, Gabriela Pimentel, destacou o evento como um espaço de trocas 
entre coordenadoras(es) de Colegiados de Cursos de Graduação da UNEB 
interessadas(os) na construção e avaliação do conhecimento no campo da 
educação superior. 

Participaram a reitora da Uneb, Adriana Marmori, a vice-reitora, 
Dayse Lago, o superintendente de Programas e Projetos Estratégicos da 
Educação na Secretaria Estadual da Educação (SEC), Marcius Gomes, o 
presidente do Conselho Estadual de Educação (CEE), Pedro Gabriel Nacif. 
Além deles, também estavam presentes os coordenadores de cursos de  
Graduação da Uneb.

No primeiro dia do evento, os participantes acompanharam a conferência 
de abertura ministrada pela professora da Universidade Estadual do 
Maranhão (UEMA), Ilka Márcia Serra, que abordou o tema Educação Superior 
na Contemporaneidade: entre tradição e inovação.

O evento seguiu com a palestra da professora Maria da Conceição 
Alves Ferreira, representando a Gerência de Seleção Discente, que abordou 
os “Processos Seletivos de Discentes: Contribuições da GESEDI para uma 
Universidade pública, gratuita, inclusiva e de qualidade”.

 Ainda no primeiro dia de evento, foi realizada a apresentação do 
professor Elizeu Pinheiro da Cruz, representando a Assessoria Técnica para 
Assuntos de Implantação e Reconhecimento de Cursos. A palestra dialogou 
sobre a Assessoria Técnica para criação, redimensionamento e renovação de 
reconhecimento de cursos no âmbito da UNEB.

No segundo dia, as atividades tiveram início com uma mesa-redonda 
sobre Gestão Universitária e os desafios contemporâneos da/na graduação 
e contou com a participação da professora Lídia Boaventura Pimenta, da 
professora Simone Leal Souza Coité, do professor Fredson Timbira Dias dos 
Santos e a mediação do professor Henderson Carvalho Torres.

Em seguida, a equipe da PROGRAD, apresentou a proposta da 
“Trilha Informativa”, um programa de assessoria para coordenadoras e 
coordenadores de cursos de graduação.

Representando a Gerência de Gestão Currículos Acadêmicos, o professor 
Augusto César Rodrigues Mendes palestrou sobre os desafios da gestão do 
desenvolvimento curricular no contexto de uma Universidade Multicampi.

Para fechar o evento, ocorreu a apresentação dos Programas Especiais: 
PARFOR (Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica), 
PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) e PRP 
(Programa de Residência Pedagógica).

Fonte: Uneb
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Unitau

UNITAU PROPÕE JORNADA CULTURAL PELO VALE 
DO PARAÍBA 

A Universidade de Taubaté 
(UNITAU) dá início, no próximo 
sábado (24 de setembro), a uma 
jornada cultural por museus, 
cineclubes e espaços históricos do 
Vale do Paraíba.  

O projeto UNITAU Cultural 
tem cunho artístico-social e é uma 
iniciativa da Pró-reitoria Estudantil 
(PRE), em parceria com a Fundação 
Artística e Cultural (Funac) da 
Universidade. O objetivo do projeto 

é incentivar  o conhecimento e a valorização dos aspectos culturais e 
museológicos,  tanto de Taubaté quanto de outras cidades do Vale. As 
visitas e o envolvimento nas atividades permitirão ampliar o aprendizado da 
população sobre as instituições e temáticas por elas trabalhadas, buscando 
promover parceria com pesquisas e atividades extensionistas. 

A primeira visita acontece, a partir das 10h, no Museu Histórico de 
Taubaté (Avenida Tomé Portes Del Rei, 925, Taubaté, SP, Brasil), com uma 
monitoria gratuita organizada pelos alunos e professores do curso de História 
da UNITAU. Após as visitas, os participantes poderão receber certificados 
gerados por QR code.  

A visita guiada é aberta ao público em geral. Não há necessidade de 
inscrição prévia. Também estão previstas atividades do UNITAU Cultural 
para os meses de outubro e novembro. 

Fonte: Acom/ Unitau. Imagem: Jaíne Monteiro

UniFae

UNIFAE BUSCA AMPLIAÇÃO DE PROJETOS E 
PESQUISAS COM EMPRESA

 Graças ao sucesso das pesquisas realizadas através da parceria firmada 
entre o Instituto de Pesquisas Clínicas (Ipeclin) da UNIFAE e a Ibramed, uma 
comitiva da instituição de ensino sanjoanense esteve em Amparo-SP, cidade-
sede da empresa, no último  dia 13 de setembro, buscando novas ações para 
futuras pesquisas.
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O convite partiu do CEO 
da Ibramed, José Ricardo 
de Souza. Estiveram por lá 
a Vice-Reitora da UNIFAE, 
Prof.ª Dra. Anita Bellotto 
Leme Nagib; a Pró-Reitora de 
Pós-Graduação e Pesquisa 
(Propeq), Prof.ª Dra. Laura 
Ferreira de Rezende Franco; 
a coordenadora do curso 
de Fisioterapia, Prof.ª Dra. 
Vanessa Fonseca Vilas 
Boas; e a fisioterapeuta 
pesquisadora da Ibramed e 

ex-aluna de Fisioterapia da UNIFAE, Dra. Elisabete Loro de Oliveira Gonçalves.

Para Laura, a ampliação da parceria com a empresa, reconhecida 
internacionalmente, representa o crescimento da pesquisa na UNIFAE. 
“Com toda a certeza estamos nos consolidando como um grande centro de 
produção científica. Isso diferencia a UNIFAE, que passa a ser geradora e não 
apenas reprodutora de conhecimento”, destaca a Pró-Reitora.

Entre as diversas conversas discutidas no encontro, a principal realização 
será uma pesquisa recomendada pelo Federal Drug Administration (FDA), 
órgão governamental dos EUA que faz o controle de equipamentos médicos, 
entre outros produtos. “O objetivo é que esses equipamentos venham para a 
UNIFAE para que nossos professores e alunos possam trabalhar na validação 
e na pesquisa dos mesmos”, explica Vanessa.

De acordo com a Vice-Reitora, a pesquisa clínica é um dos pontos 
prioritários não somente para a melhoria da saúde da população, mas para 
a excelência na formação dos alunos do curso de Fisioterapia. “Atividades 
como essa os capacitam para atuarem na prática clínica pautada na 
evidência científica e voltada para as demandas sociais locais, regionais e 
nacionais, contemplando o tripé ensino-pesquisa-extensão. Essas parcerias 
são exemplos a serem seguidos para que possamos fortalecer a pesquisa 
clínica na UNIFAE”, reforça Anita.

SOBRE – A Ibramed é uma empresa brasileira, fundada em 1994, que 
produz produtos de alta tecnologia e qualidade para as áreas de estética, 
reabilitação e medicina estética. Sua equipe conta com consultores 
científicos que ministram treinamentos e cursos e sobre os tratamentos e 
equipamentos comercializados, a fim de garantir usa aplicabilidade de forma 
correta e eficiente.

A fábrica está localizada na cidade de Amparo-SP e possui 3.800m², 
contando com os mais modernos procedimentos de produção e assistência 
técnica, todos adequados às normas da Anvisa de Boas Práticas de Fabricação.
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Já o Ipeclin - Instituto de Pesquisa Clínica da UNIFAE - foi criado para 
avaliar efeitos clínicos de intervenções terapêuticas em seres humanos. São 
realizadas pesquisas com intervenção em grandes grupos de participantes, 
com diferentes características. Assim, é possível avaliar o risco-benefício das 
preparações a curto e longo prazos, além do valor terapêutico.

Estão integrados ao IPECLIN o Ambulatório Médico, a Clínica-Escola de 
Fisioterapia, a Clínica-escola de Psicologia, o Comitê de Ética em Pesquisa 
em Seres Humanos e em Animais e o Ambulatório Multiprofissional Pós-
Covid (todos ligados à UNIFAE), além dos cursos da área de Saúde do Centro 
Universitário e o apoio da Prefeitura de São João da Boa Vista.

 Fonte: UniFae
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