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ÚLTIMOS DIAS PARA SE INSCREVER NO PROGRAMA DE 
MOBILIDADE NACIONAL DA ABRUEM

 As inscrições devem ser feitas até 9 
de novembro. São ofertadas mais 
de 1.200 vagas em 13 Instituições de 
Ensino Superior filiadas à Abruem.

 

Seguem até a próxima 
quarta-feira, 9 de novembro, as 
inscrições para o Programa de 
Mobilidade Nacional (PMN) da 
Associação Brasileira dos Reitores 
das Universidades Estaduais e 
Municipais (Abruem). Ao todo, 
estão sendo ofertadas mais de 

1.200 vagas em 13 Instituições de Ensino Superior filiadas à Abruem. Estudantes 
de qualquer uma das 47 IES filiadas podem participar.

 As inscrições devem ser feitas com os coordenadores do PMN de suas 
instituições de origem. Constam do edital os nomes e contatos dos coordenadores 
das IES ofertantes de vagas. Caso o estudante seja de outra universidade filiada, 
as orientações podem ser feitas nos departamentos de internacionalização. 

 O PMN é organizado pela Câmara de Internacionalização e Mobilidade 
Nacional da Abruem e tem como objetivo proporcionar aos acadêmicos trocas 
culturais e contato com novas realidades em Instituições de Ensino Superior (IES) 
de outras cidades e estados brasileiros.

 O início das aulas será de acordo com o calendário acadêmico das IES de 
destino, conforme consta do edital. Em caso de dúvidas, basta enviar e-mail para 
mobilidade.cri@uenp.edu.br ou preencher o formulário presente no link: https://
sites.google.com/view/mobilidadenacional/contato .

 A seleção dos candidatos às vagas disponíveis obedecerá os critérios de 
ordem de recebimento das candidaturas (por e-mail e Correios), do preenchimento 
de todos os requisitos do edital, e da análise pelo  coordenador  de  curso das  
disciplinas  solicitadas  no  Plano  de  Estudos  do  candidato. Como critérios de 
desempate, será levado em conta o desempenho acadêmico e a média global das 
notas do candidato.

 Acesse o edital em:  https://drive.google.com/file/d/1zDh-
v0taIBIjDniaJzA61lNP-gLfOlyd/view

 Assessoria de Comunicação Social da Abruem

https://sites.google.com/view/mobilidadenacional/contato
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 CÂMARA DE GRADUAÇÃO DA ABRUEM REALIZA 
REUNIÃO PARA DISCUTIR EDUCAÇÃO HÍBRIDA

 A Câmara de Graduação da Abruem realizará na próxima quinta-feira, 
10, a partir das 14h, reunião online, via plataforma Microsoft Teams. Em 
pauta estão Reflexões sobre Educação Híbrida. Apresentará a temática a 
professora doutora Lilian Bacich. 

 
I FÓRUM DE EXTENSÃO DA ABRUEM OCORRERÁ 
ENTRE OS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO

 Entre os dias 17 e 18 
de novembro, a Câmara 
de Extensão da Abruem 
promoverá o I Fórum de 
Extensão da Abruem. O 
evento ocorrerá de forma 
presencial na Universidade 
do Estado do Rio Grande do 
Norte (Uern), na cidade de 
Mossoró, RN.

 O evento tem por 
objetivo debater temas 

importantes para a extensão universitária no ensino superior brasileiro. 
Além da Câmara de Extensão da Abruem, organizam o evento a Pró-reitoria 
de Extensão da Uern e o Centro Universitário de Mineiros (UniFimes). As 
inscrições são gratuitas. Todas as atividades ocorrerão no auditório Prof. 
Milton Marques de Medeiros, da Faculdade de Ciências da Saúde (Facs/Uern).

 Entre as temáticas abordadas no evento estão: “A internacionalização 
da extensão”; “Atividades de extensão inseridas  no currículo: o mapeamento 
das IES estaduais e municipais da Abruem”; “ Indicadores da Extensão: uma 
bandeira política atual”; “O financiamento da extensão no ensino superior: 
partilha de experiências e desafios”; e “ Atividades de extensão inseridas no 
currículo: experiências e vivências”.

 Para fazer sua inscrição ou obter outras informações, acesse: https://
www.sympla.com.br/evento/1-forum-de-extensao-da-abruem/1746658

Assessoria de Comunicação Social da Abruem

https://www.sympla.com.br/evento/1-forum-de-extensao-da-abruem/1746658
https://www.sympla.com.br/evento/1-forum-de-extensao-da-abruem/1746658
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FINALIZADA PROGRAMAÇÃO DO 68º FÓRUM 
NACIONAL DE REITORAS E REITORES DA ABRUEM 

 Foi divulgada nesta semana 
a programação final do 68º Fórum 
Nacional de Reitoras e Reitores 
da Abruem. O evento ocorrerá, 
entre os dias 30 de novembro e 
3 de dezembro, em Curitiba, no 
Paraná. Ele está sendo realizado 
pela Universidade Estadual do 
Paraná (Unespar), com apoio da 
Superintendência Geral de Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior do 
Estado do Paraná.

 Consta da programação palestra com o ex-presidente da Abruem e atual 
superintendente geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Estado do 
Paraná, Aldo Nelson Bona. O tema da palestra, que terá como mediadora a 
reitora da Unespar, Salete Machado, é Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 
no Paraná.

Outro tema abordado será “O Sistema de CT&I do Paraná e os seus Novos 
Arranjos de Pesquisa e Inovação”. A palestra será mediada pelo presidente 
da Abruem, Francisco do O’ de Lima Júnior, e proferida pelo presidente da 
Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
do Estado do Paraná, Ramiro Wahrhaftig.

 Confira a programação final do evento:Planilha1
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HORÁRIO PROGRAMAÇÃO

30/11/2022 (quarta-feira)

01/12/2022 (quinta-feira)

08h00

09h00

DEBATES

11h30 DEBATES

12h00 INTERVALO ALMOÇO

16h00 DEBATES

17h00 COFFEE BREAK

17h30 REUNIÃO CONSELHO PLENO DA ABRUEM

21h00 JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO

02/12/2022(sexta-feira)

10h00 DEBATES

11h30 DEBATES

12h00 INTERVALO ALMOÇO

20h00

SOLENIDADE DE ABERTURA
Auditório do Campus de Curitiba I/UNESPAR - Rua Barão do Rio Branco, 370, Centro

Lançamento da Política de Extensão do Paraná;
Apresentação da Big Belas Band;

. Coquetel de boas-vindas.

CREDENCIAMENTO
Auditório do Campus de Curitiba I/UNESPAR - Rua Barão do Rio Branco, 370, Centro

TEMA: Ciência, Tecnologia e Ensino Superior no Paraná
MEDIAÇÃO: Profa. Salete Machado Sirino – Reitora da Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR)
PALESTRANTE: Prof. Aldo Nelson Bona – Superintendente da SETI-Superintendência Geral de 

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Estado do Paraná.

10h00

10h30

TEMA: Práticas e Experiências de Inovação Pedagógica
MEDIAÇÃO: Profa. Nara Lucia Perondi Fortes – Reitora da Universidade de Taubaté (UNITAU)

PALESTRANTES: Profa. Dra. Juliana Marcondes Bussolotti, Profa. Dra. Mariana Aranha de Souza e 
Prof. Me. José Maria da Silva Junior – Docentes da Universidade de Taubaté

14h00

TEMA: Uso das Tecnologias Digitais no Ensino Híbrido na Graduação e Pós-Graduação e nas 
estratégias de Comunicação das Universidades Estaduais e Municipais

MEDIAÇÃO: Prof. Dilmar Baretta, Reitor da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) 
PALESTRANTES: 

Prof. Luiz Eduardo Schimitt – Coordenador da Comunicação Externa da Universidade do Estado 
de Santa Catarina (UDESC)

Profa. Luciléa Ferreira Lopes Gonçalves – Reitora da Universidade Estadual da Região 
Tocantina do Maranhão (UEMASUL)

09h00

TEMA: O Sistema de CT&I do Paraná e os seus Novos Arranjos de Pesquisa e Inovação
MEDIAÇÃO: Prof. Francisco do O’ de Lima Júnior. Reitor da Universidade Regional do Cariri (URCA) e 

Presidente da ABRUEM
PALESTRANTE: Ramiro Wahrhaftig – Presidente da Fundação Araucária de Apoio ao 

Desenvolvimento Cientíco e Tecnológico do Estado do Paraná.

10h30

TEMA: Enfrentamentos nas questões de evasão versus manutenção de estudantes de graduação.
MEDIAÇÃO: Prof. Alexandre  Almeida Webber – Reitor da Universidade Estadual do Oeste do Paraná 

(UNIOESTE)
PALESTRANTE: Profa. Adriana Marmori Lima – Reitora da Universidade do Estado da Bahia (UNEB)
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15h00 DEBATES

15h45 COFFEE BREAK

17h00 DEBATES

03/12/2022 (sábado)

14h00

TEMA: Políticas Estudantis e Direitos Humanos
MEDIAÇÃO: Prof. Odilon Máximo – Reitor da Universidade Estadual de Alagoas (UNEAL),

Vice-Presidente da ABRUEM.
PALESTRANTES:

1. Profa. Andréa Lúcia Sério Bertoldi – Pró-Reitora de Políticas Estudantis e Direitos Humanos da 
Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR)

2. Profa. Mariana Freitas Nery – Coordenadora do Serviço de Apoio ao Estudante da Universidade 
Estadual de Campinas (UNICAMP) -  Experiência das políticas de permanência  

3. Profa. Maria do Socorro Vieira Lopes, Pró-reitora de Assitência estudantil da Universidade 
Regional do Cariri (URCA) - As ações de acolhida, assistência e permanência da URCA 

16h15

TEMA: Experiências das IES da ABRUEM 
MEDIAÇÃO: Profa. Juliene Rezende Cunha – Reitora do Centro Universitário de Mineiros (UNIFIMES) 

PALESTRANTES:
1.Profa. Izabelle Mont’Alverne Napoleão Albuquerque – Reitora da Universidade Estadual do Vale 

do Acarau (UVA) - Programa de Educação Docente – PED Brasil, 
2. Prof. Dr Fernando Brito – Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas, 

da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) - Programa de Acolhida a Cientistas 
Ucranianos.

3. Prof. Dr. Fernando Buarque de Lima Neto – Universidade de Pernambuco (UPE) - Metodologia 
de Ensino: Sala de Aula Aberta – SAA

18h00
Apresentação artística – Um - Núcleo de Pesquisa Artística em Dança da Unespar

ENCERRAMENTO

08h00 às 20h00
Atividades culturais

Passeio Curitiba/Morretes-PR
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USP

PROGRAMA DA USP ORIENTA GESTORES PÚBLICOS 
NA CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES 
URBANOS

Segundo dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) de 2016, o Brasil possui 
5.570 cidades. Desse número, 
cerca de 5.200 possuem menos 
de 100 mil habitantes, o que 
as classifica como cidades de  
pequeno porte.

O que diferencia esses 
pequenos municípios em relação às médias e grandes cidades, que sofrem 
com a falta de espaços verdes, é a possibilidade de crescer com planejamento 
ambiental. Planejamento que inclui espaços verdes urbanos, áreas que 
são um extenso conjunto de bens espalhados pelas cidades, como praças, 
florestas urbanas, hortos e parques, e que são responsáveis pela preservação 
da fauna e flora locais, além de possibilitarem a criação de espaços de lazer 
e ajudarem na manutenção e melhora do clima local.

Pensando em apresentar novas possibilidades de gestão e criação 
de espaços verdes urbanos para gestores públicos, principalmente os de 
cidades pequenas, pesquisadores da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto 
(FDRP) da USP criaram a cartilha Parcerias sustentáveis e inclusivas para a 
gestão dos espaços verdes urbanos. A obra está disponível gratuitamente 
em formato on-line neste link: https://www.direitorp.usp.br/wp-content/
uploads/2022/10/cartilha-usp-municipios.pdf 

Segundo o professor Thiago Marrara, coordenador do projeto que deu 
origem à cartilha, a maioria das cidades pequenas não possui sustentação 
financeira, o que impede o desenvolvimento de políticas públicas, inclusive 
a de criação e gestão desses espaços verdes urbanos. Por isso, a cartilha 
nasce com o objetivo de, através de uma linguagem acessível e objetiva, 
apresentar aos gestores públicos todas as possibilidades de parcerias na 
hora de planejar essas políticas.

Além de apresentar novas possibilidades ao poder público, a cartilha fala 
sobre o papel que a sociedade civil pode exercer no controle e supervisão 
das parcerias firmadas. “Todo contrato firmado, principalmente os contratos 
das chamadas Parcerias Público-Privadas, as PPPs, estão sujeitos a um forte 
controle social. Esse controle acontece por meio de audiências públicas ou 
consultas públicas antes do contrato ser firmado e após também”, afirma 
Marrara. “O que desejamos com essa cartilha é fornecer para os gestores 
públicos algumas ideias e métodos para garantir que esses espaços verdes 
possam ser bem gerenciados a favor da população”, diz o pesquisador.

https://www.direitorp.usp.br/wp-content/uploads/2022/10/cartilha-usp-municipios.pdf 
https://www.direitorp.usp.br/wp-content/uploads/2022/10/cartilha-usp-municipios.pdf 
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Pesquisa deu origem à cartilha

Logo na introdução da cartilha, o gestor vai encontrar informações que 
incentivam o planejamento urbano. Segundo dados apresentados, 54% da 
população mundial vive em áreas urbanas. Para 2030, a projeção é que cerca 
de 60% da população mundial viverá em áreas urbanas. Situação que piora 
na América Latina e Caribe, já que 85% da população desses locais vive em 
cidades e, para 2030, a projeção é que uma em cada três pessoas estará 
vivendo em cidades com mais de 500 mil habitantes.

Depois de conscientizar os gestores públicos sobre a importância de 
planejar suas cidades e, consequentemente, seus espaços verdes urbanos, 
a cartilha se debruça em explicar o que são de fato esses espaços. Também 
destaca a importância desses espaços verdes urbanos para as cidades em 
que estão situados.

Sobre os desafios da gestão desses espaços, os pesquisadores apontam 
alguns fatores que atrapalham a implantação ou melhoria deles:

 - ausência de mapeamento desses locais,

 - falta de eficiência na elaboração de políticas públicas;

 - falta de capacitação e conhecimento dos gestores acerca do tema para 
conseguir criar políticas públicas;

 - ausência de recursos;

 - falta de definição de objetivos claros e concretos na hora de planejar 
políticas para esses espaços;

 - falta de participação civil, que para os espaços verdes urbanos é 
essencial;

 - de horários que se adequem ao tempo livre da população, pois muitos 
espaços verdes urbanos funcionam apenas em horário comercial, o que 
dificulta o acesso para as pessoas.

Tendo em vista todos esses problemas elencados pelos pesquisadores, 
a pesquisa que deu origem à cartilha apresenta possibilidades de parcerias 
para a gestão de espaços verdes urbanos como uma alternativa na hora 
de planejar políticas e gerir esses espaços. Algumas das possibilidades 
apresentadas foram:

 - concessão de obra pública, que consiste em conceder uma obra pública 
para uma pessoa jurídica ou um consórcio de empresas;

 - parcerias sociais com Organizações da Sociedade Civil (OSC), ou seja, 
parcerias entre o poder público e organizações sem fins lucrativos onde elas 
se comprometem a trabalhar de forma conjunta;

 - Parcerias Público-Privadas (PPPs), contrato de concessão de obras 
públicas para a iniciativa privada.
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A cartilha também apresenta alguns exemplos de como o poder público 
pode trabalhar em conjunto de diferentes formas para gerir e criar novos 
espaços verdes urbanos, além da importância deles para a população.

USP Municípios

A cartilha é fruto de projeto desenvolvido dentro do programa USP 
Municípios, criado em 2021, com o objetivo de melhorar e criar novas políticas 
públicas para os cidadãos dos municípios. A iniciativa fomentou vários 
grupos de estudo para que fossem desenvolvidos projetos relacionados à 
gestão pública urbana e já está presente em 22 cidades do Estado de São 
Paulo, como Ribeirão Preto, São Carlos, Lorena e São Paulo, e busca construir 
com os municípios políticas públicas que resultem em um desenvolvimento 
urbano sustentável.

Para baixar a cartilha Parcerias sustentáveis e inclusivas para a gestão 
dos espaços verdes urbanos clique em https://www.direitorp.usp.br/wp-
content/uploads/2022/10/cartilha-usp-municipios.pdf .

Fonte: Jornal da USP. Texto: Filipe Capela

Uesb

CAPACITAÇÃO MULTICAMPI DISCUTE O MANEJO 
COM ANIMAIS DOMÉSTICOS, SILVESTRES E 
PEÇONHENTOS

Com o objetivo de discutir o 
manejo de animais domésticos, 
silvestres e peçonhentos, a Uesb 
realiza a ação multicampi “Previsões 
Legais e Orientações”. A iniciativa visa 
contribuir com a disseminação de 
informações educativas, bem como 
debater e conhecer as demandas 
específicas de cada campus sobre  
a temática.

A ação terá início no dia 7 de 
novembro, às 14 horas, no Anfiteatro do Módulo Manoel Sarmento, no 
campus de Jequié. No dia 8 de novembro, a atividade será realizada, às 14 
horas, no Auditório Luizão, campus de Vitória da Conquista. Finalizando a 
programação, a ação acontecerá no campus de Itapetinga às 9 horas, no dia 
9 de novembro, na Sala do Centro de Estudos Bioclimáticos (Cebio).

A Iniciativa é direcionada a comunidade acadêmica e quem tiver 
interesse pode realizar a inscrição no local do evento. Todos os participantes 
receberão certificado.

https://www.direitorp.usp.br/wp-content/uploads/2022/10/cartilha-usp-municipios.pdf
https://www.direitorp.usp.br/wp-content/uploads/2022/10/cartilha-usp-municipios.pdf


Informativo da Associação | Abruem

A atividade de extensão faz parte do projeto “Popularizando a Ciência”, 
coordenado pela Professora Gabriele Marisco. Em caso de dúvidas ou para 
mais informações entre em contato pelo e-mail cpnluz@gmail.com ou pelo 
telefone (73) 99990-4353.

Fonte: Uesb

UEG

UEG REALIZA PINT OF SCIENCE EM ANÁPOLIS
Diminuir a distância entre a ciência e a sociedade é o objetivo do 

festival de divulgação científica Pint of Science Brasil, que será realizado 
em Anápolis nos dias 8 e 9 de novembro, com organização da Universidade  
Estadual de Goiás (UEG). 

O evento, que será realizado a partir das 19h na Cervejaria Go Brew, é 
coordenado pela professora Dra. Andreia Juliana Rodrigues Caldeira, docente 
do Câmpus de Ciências Exatas e Tecnológicas (CET|UEG).

Participam também do festival o professor Lucivânio Oliveira Silva, que 
vai atuar na coordenação de bar/palestrante; o Dr. Franciso J. S. Calaça, que 
vai abordar o tema “Se eu não comer carne, vou comer o quê?”; o Dr. Solemar 
Silva Oliveira, que vai abordar “Vou negando as aparências e disfarçando as 
evidências! Afinal, o que é ciência baseada em evidências?”; Tiago Moraes 
Sousa, que vai falar do tema “Mais uma dose, é claro que tô afim! O processo 
de fermentação da cerveja”; a Dra. Nília Lacerda “A química nos botecos”; e 
Elaine Ferreira de Oliveira, no suporte. 

Pint of Science

O Pint of Science é o maior debate de ciências do mundo fora dos 
ambientes universitários. O festival visa oferecer palestras interessantes e 
relevantes sobre as últimas pesquisas científicas em um formato acessível ao 
público - o principalmente em bares, pubs, cafés e outros espaços públicos. 

O evento chegou ao Brasil em 2015, organizado pelo Instituto de 
Ciências Matemáticas e de Computação da USP São Carlos e, desde então, já 
foi realizado em mais de 180 cidades do país.

Para mais informações, acesse a página do Pint of Science Brasil pelo 
link: https://pintofscience.com.br/.

Confira abaixo a programação do Pint of Science - Anápolis:

 

https://pintofscience.com.br/
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Fonte: Comset| UEG

 

Unitau

PINT OF SCIENCE 2022 RETOMA PROGRAMAÇÃO 
PRESENCIAL EM TAUBATÉ 

Levar a ciência para fora dos 
muros das universidades e dos 
centros de pesquisa, ao encontro das 
pessoas, de forma simples, acessível 
e divertida. Esse é o objetivo do 
Pint of Science, evento que volta a 
acontecer de forma presencial, em 
todo o Brasil, após dois anos. 

Entre 2015 e 2019, o Pint of 
Science foi realizado em 179 cidades 
do Brasil. Taubaté participa desde 

2018 e traz, na programação deste ano, atividades nos dias 7 e 8 de novembro. 

No dia 7, a casa de sanduíches Buracaria recebe, a partir das 19h, o 
Show da Física e a roda de conversa “um brinde à poesia”. No dia 8, o Jardim 
Cultural sedia, também a partir das 19h, o “Sarau centenário da Semana de 
Arte Moderna”, e as palestras “O sentido da política é a liberdade” e “Práticas 
participativas: pesquisa cartográfica em arte”. 

As atividades serão desenvolvidas por professores da Universidade 
de Taubaté (UNITAU) e pelos alunos da escola estadual Professor  
Cesídio Ambrogi. 

 “O Pint of Science ajuda a popularizar as temáticas científicas para o 
público em geral, uma vez que sai dos muros da Universidade e leva uma 
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linguagem mais acessível à população. Isso dá acessibilidade às pessoas 
para ouvirem informações sobre uma pesquisa e a entenderem”, afirma a 
coordenadora da edição de 2022 do Pint of Science em Taubaté, Profa. Dra. 
Fabrina Moreira Silva. 

A coordenadora reforça o convite para a participação no Pint of Science, 
que é aberto ao público em geral. 

“Neste ano, temos uma retomada substancial, todo mundo está com 
aquela vontade de estar presente. As relações pessoais são aquecidas com a 
presença e a programação está maravilhosa. Queremos desmistificar a visão 
da ciência como algo que está bem distante do cotidiano das pessoas.” 

Informações sobre os horários das apresentações, participantes e 
endereço dos locais, você encontra em https://pintofscience.com.br/events/
taubate . 

Fonte: ACOM/UNITAU. Crédito da imagem: Leonardo Oliveira.

Uema

PESQUISA SOBRE PARASITOLOGIA VETERINÁRIA É 
APRESENTADA EM CONGRESSO

A doutoranda Thaliane França Costa do 
Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal 
da Universidade Estadual do Maranhão (PPGCA/
UEMA), apresentou trabalho científico de forma 
oral no XXI Congresso Brasileiro de Parasitologia 
Veterinária – XXI CBPV, um dos eventos mais 
tradicionais da área de parasitologia animal do 
Brasil, que foi realizado no Centro de Convenções 
de Ilhéus, na cidade de Ilhéus/BA, nos dias 18 a 21 
de outubro de 2022.

A pesquisa intitulada “Infecção natural 
por Litomosoides brasiliensis (Nematoda: 
Onchocercidae) em morcegos filostomideos no 
norte maranhense”, traz o primeiro relato de 
parasitas do grupo dos filarídeos em morcegos 
no estado do Maranhão e o primeiro registro de 
L. brasiliensis parasitando morcegos das espécies 
Artibeus fimbriatus e Dermanura gnoma no Brasil. 

A pós-graduanda foi orientada pela Profa. Dra. Andréa Pereira da Costa, 
docente e coordenadora do PPGCA/UEMA

Para Thaliane França, a participação no evento permitiu a atualização de 
conhecimento dentro de sua área de pesquisa no PPGCA, aquisição de novas 
ideias e contato com pesquisadores de referência na parasitologia animal. 
“Além da oportunidade que tive de conhecer e conversar com pesquisadores 

https://pintofscience.com.br/events/taubate
https://pintofscience.com.br/events/taubate
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e estudantes de diferentes estados do Brasil, conhecer demais pesquisas 
desenvolvidas em parasitologia, especialmente, a apresentação do trabalho 
foi uma excelente forma de divulgar uma das importantes pesquisas 
realizadas em nosso estado, e me proporcionou também a experiência de 
representar a Universidade Estadual do Maranhão no evento”, comenta.

O Congresso Brasileiro de Parasitologia Veterinária tem características 
diferentes devido a presença de profissionais como professores, pesquisadores 
e clínicos, com formações em diversas áreas das ciência agrárias, da saúde 
e biológicas, sempre buscando inovações e procedimentos, como grande 
difusor de tecnologias e técnicas de diagnóstico, além de divulgar a produção 
científica da área da parasitologia veterinária e suas áreas correlatas.

 No total, seis doutorandas do Pós-Graduação em Ciência Animal da 
UEMA apresentaram trabalhos em forma de pôster no Congresso e uma 
aluna de iniciação científica do curso de Medicina Veterinária também 
participou do evento.

“A participação em eventos desse porte é importantíssima para o corpo 
docente e discente, pois são excelentes oportunidades de atualização, 
crescimento e desenvolvimento profissional, além de possibilitar o contato 
com pesquisadores e profissionais de outras instituições, o que acarreta uma 
grande troca de experiência, conhecimento, ideias e uma futura parceria. 
Dessa forma, a nossa presença no CBPV foi a oportunidade de colocarmos o 
PPGCA em um lugar de prestígio e destaque no cenário nacional, uma vez que 
fizemos parcerias com colegas de áreas de pesquisa semelhantes à nossa e 
destacamos a vocação da Universidade para a pesquisa e desenvolvimento 
dos alunos e corpo docente”, explica a coordenadora do PPGCA/UEMA, 
Andréa Costa.

Ainda de acordo com a professora, a participação de graduando e pós- 
graduando na pesquisa é fundamental porque permite ao aluno ir além da 
sala de aula, testar hipóteses, raciocínio lógico, de construção de resultados 
e desenvolve o aluno pessoalmente e profissionalmente.

Fonte: Uema. Post: Walline Alves
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