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I FÓRUM DE EXTENSÃO DA ABRUEM OCORRERÁ NA 
PRÓXIMA SEMANA

 Será realizado nas próximas 
quinta e sexta-feira, 17 e 18 de 
novembro, o I Fórum de Extensão da 
Associação Brasileira dos Reitores das 
Universidades Estaduais e Municipais 
(Abruem). O evento, promovido pela 
Câmara de Extensão da Abruem, 
ocorrerá na Universidade do Estado 
do Rio Grande do Norte (Uern), na 
cidade de Mossoró, RN.

 Além da Câmara de Extensão da Abruem, organizam o evento, que  tem 
por objetivo debater temas importantes para a extensão universitária no ensino 
superior brasileiro, 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

EDUCAÇÃO HÍBRIDA FOI PAUTA DE REUNIÃO DA 
CÂMARA DE GRADUAÇÃO DA ABRUEM 

 A Câmara de Graduação da 
Abruem realizou na tarde da última 
quinta-feira, 10, reunião online, via 
plataforma Microsoft Teams. Em pauta 
estiveram Reflexões sobre Educação 
Híbrida. Apresentou a temática a 
professora doutora Lilian Bacich. 
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68º FÓRUM NACIONAL DE REITORAS E REITORES 
DA ABRUEM TERÁ INÍCIO EM 30 DE NOVEMBRO

 A Abruem realizará entre os dias 
30 de novembro e 3 de dezembro o 68º 
Fórum Nacional de Reitoras e Reitores 
da Abruem. O evento, que ocorrerá 
em Curitiba, no Paraná, está sendo 
realizado pela Universidade 

Estadual do Paraná (Unespar), com 
apoio da Superintendência Geral de 
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 
do Estado do Paraná.As inscrições para 
os reitores e equipes participantes 

devem ser realizadas até 18 de novembro. A ficha de inscrição pode ser 
encontrada no link: 

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

not%25C3%25ADcias%2F68%25C2%25BA_F%25C3%25B3rum_-_FICHA_
DE_INSCRI%25C3%2587%25C3%2583O.doc&wdOrigin=BROWSELINK

Confira a programação do evento
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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)

9h00 DEBATES

10h30 DEBATES

11h00 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)

08h00

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 Científico e Tecnológico do Estado do Paraná.

9h30

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)

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fwww.abruem.org.br%2Fimages%2FArquivos_not%25C3%25ADcias%2F68%25C2%25BA_F%25C3%25B3rum_-_FICHA_DE_INSCRI%25C3%2587%25C3%2583O.doc&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fwww.abruem.org.br%2Fimages%2FArquivos_not%25C3%25ADcias%2F68%25C2%25BA_F%25C3%25B3rum_-_FICHA_DE_INSCRI%25C3%2587%25C3%2583O.doc&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fwww.abruem.org.br%2Fimages%2FArquivos_not%25C3%25ADcias%2F68%25C2%25BA_F%25C3%25B3rum_-_FICHA_DE_INSCRI%25C3%2587%25C3%2583O.doc&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fwww.abruem.org.br%2Fimages%2FArquivos_not%25C3%25ADcias%2F68%25C2%25BA_F%25C3%25B3rum_-_FICHA_DE_INSCRI%25C3%2587%25C3%2583O.doc&wdOrigin=BROWSELINK
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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 
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MEDIAÇÃO: Prof. Francisco do O’ de Lima Júnior. Reitor da Universidade Regional do Cariri (URCA) e 
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14h00 DEBATES

14h30

03/12/2022 (sábado)

13h00

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 

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

08h00 às 16h00
Atividades culturais

Passeio Curitiba/Morretes-PR
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PRESIDENTE DA ABRUEM PARTICIPA DE  
SEMINÁRIO ANDIFES 

A Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de 
Ensino Superior (Andifes) realizará de 17 a 18 de novembro, no Hilton Hotel 
Copacabana, no Rio de Janeiro, o Seminário “A Educação no Futuro”. O 
presidente da Abruem, reitor Francisco do O’ de Lima Júnior, participará da 
mesa redonda “Expansão, Inclusão e Qualidade do Ensino Superior, no dia 
17, às 15h45.

 Confira a programação do evento:
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Unemat

ACADÊMICAS DA UNEMAT SÃO BENEFICIADAS POR 
DISPOSITIVOS DE VISÃO ARTIFICIAL FORNECIDOS 
PELA SEDUC

O quanto a Educação pode 
transformar a vida de uma pessoa? 
Paulo Freire já afirmava que a 
educação não muda o mundo, mas 
muda as pessoas, e as pessoas 
mudam o mundo. Ao garantir o 
acesso à educação superior pública 
e gratuita para deficientes visuais 
que ingressaram na Universidade do 
Estado do Mato Grosso (Unemat) no 
curso de Jornalismo, a vida destes 
estudantes têm sido transformada.

Debora Camila de Oliveira, de 36 anos, aluna de Jornalismo na Unemat, 
afirma que, desde que iniciou o curso superior, outras possibilidades se 
abriram. A conquista mais recente que a acadêmica experimentou foi receber 
de forma gratuita do Governo de Mato Grosso o dispositivo de visão artificial 
chamado OrCam MyEye. Ela recebeu o equipamento nesta quinta-feira (27), 
na sede da Diretoria Regional de Educação (DRE) em Rondonópolis.

A acadêmica, que ficou totalmente cega há pouco mais de dois anos, mas 
desde criança convivia com problemas de visão por conta do glaucoma. Ela 
ingressou na Universidade em abril deste ano, depois que outras duas alunas 
que também são atendidas pelo Instituto Louis Braille em Rondonópolis 
foram aprovadas no curso. Segundo ela, as acadêmicas foram inspiração 
para ela, que tentou a vaga logo que surgiu a oportunidade.

“Eu estou muito feliz em ter acesso a esse equipamento, e em ter acesso 
à inclusão. Eu só estou tendo essa oportunidade por conta da educação. 
A Unemat me acolheu, me proporcionou acesso a um notebook, e a uma 
ledora/escrevente. Eu estou podendo conquistar outras coisas e ser incluída, 
e percebo que o meu exemplo pode ajudar outras pessoas, então já vale a 
pena”, afirma a acadêmica.

O equipamento foi repassado para a acadêmica pela Secretaria de Estado 
de Educação (Seduc) depois que a coordenação do curso de Jornalismo na 
Unemat tomou conhecimento de que a Seduc havia adquirido dispositivos 
portáteis de visão artificial para atender ao público alvo da Secretaria de 
Estado de Educação.

“Foi a nossa acadêmica que chegou com a novidade. Ela falou: ‘me 
disseram que, por ser aluna da Unemat, eu posso receber esse OrCam, 
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como a gente faz?’ A partir dessa iniciativa 
começamos a buscar informações junto 
à Seduc, e por meio da assessora técnica 
pedagógica na Coordenadoria de Educação, 
Elaine Cristina da Silva, encontramos meios de 
atender nossos acadêmicos. Além da Débora, 
uma outra acadêmica, que também é cega 
total, será contemplada com o dispositivo, e 
estão sendo atendidas também pelo Centro 
de Apoio e Suporte à Inclusão da Educação 
Especial (Casies/CAP)”, afirma a coordenadora 
do curso de Jornalismo, a jornalista Lygia Lima.

Para a coordenadora do curso, o 
fato de ter quatro acadêmicas deficientes 
visuais, sendo duas cegas totais e duas com 
baixa visão, tem permitido uma percepção 
do quanto é necessário prover meios para acolher e, de fato, promover a 
inclusão social. “Nós do curso, alunos, professores e coordenadores, temos 
aprendido muito com essa convivência. Essas estudantes nos mostram o 
quanto o processo educacional transforma a vida das pessoas, e o quanto 
isso vai impactar outros. Além disso, é fundamental perceber que o Estado 
não está fazendo nenhum favor em acolher e garantir a inclusão para essas 
pessoas, é um direito que está sendo assegurado”, ressalta Lygia Lima.

A diretora regional de Educação em Rondonópolis, Andreia Cristiane de 
Oliveira, diz que é sempre uma alegria poder perceber a mudança que o 
dispositivo de visão artificial possibilita, na interação social, na autonomia, na 
qualidade de vida. “Inicialmente esses equipamentos foram comprados para 
atender só o público da Seduc, alunos da rede e servidores, tanto que, aqui 
em Rondonópolis, três servidores e um aluno receberam. Agora estamos 
fazendo o levantamento de demanda para também atender alunos da rede 
municipal por meio de parceria com os municípios, e ficamos muito felizes em 
atender também os alunos da Unemat. Acreditamos que isso é um caminho, 
pois na educação precisamos tratar o aluno não pela deficiência, mas pela 
possibilidade cognitiva”, afirma.

Durante a entrega do equipamento, quando os servidores da DRE 
apresentavam o equipamento e algumas das possibilidade como registrar 
rostos, reconhecer cédulas de dinheiro, leitura, reconhecimento de 
obstáculos, entre outros, a expectativa da acadêmica crescia. “Eu estou muito 
feliz em receber esse equipamento, que não é de baixo custo, de poder ver 
as possibilidades que vão se abrir, de ir ao supermercado e de forma mais 
autônoma”, afirmou a estudante.

Fonte: Assessoria Unemat
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UEMG

 PRÓ-REITORAS E PROFESSORES DA UEMG SÃO 
AGRACIADOS COM A MEDALHA SANTOS DUMONT

Em solenidade realizada na cidade de Santos 
Dumont, na Zona da Mata, na quinta-feira (10/11), 
as pró-reitoras Vanesca Korasaki (Pesquisa e Pós-
graduação), Silvia Cunha Capanema (Planejamento, 
Gestão e Finanças), o diretor da Unidade Acadêmica 
de Leopoldina, professor Rodrigo Fialho, além do 
coordenador da UAB, professor Adalcio Araújo 
foram agraciados com a honraria concedida pelo 
Governo de Minas.

Eles foram indicados para a homenagem pela 
Reitora da UEMG, professora Lavínia Rosa Rodrigues, 
que é membro do Conselho da Medalha e também 
participou da solenidade.

Foram homenageadas personalidades 
políticas, civis e das forças de segurança que atuam 
em Minas Gerais. Tradicionalmente, o evento é 
realizado na Fazenda Cabangu, onde nasceu Alberto 
Santos Dumont e que guarda um precioso acervo 
do inventor, entre réplicas de aviões e objetos 
pessoais. Entretanto, neste ano, excepcionalmente, 

a condecoração foi realizada no centro de eventos Villa Foncá.

A medalha foi criada em 1956 para comemorar os cinquenta anos 
do primeiro voo do brasileiro Alberto Santos Dumont em uma aeronave 
mais pesada que o ar, o 14-Bis, em outubro de 1906, em Paris (França). 
A condecoração é concedida em quatro graus: Grande Colar, Ouro,  
Prata e Bronze.

Fonte: UEMG, com informações da Agência Minas

 Uenp

 PROJETO DE EXTENSÃO DA UENP PRODUZ 
MATERIAL AUDIOVISUAL SOBRE ALEITAMENTO 
MATERNO

O projeto de extensão “Sensibilização e Educação sobre o Aleitamento 
Materno”, do curso de Enfermagem do Campus Luiz Meneghel da 
Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), realizou produção de 
material audiovisual com conteúdo didático para informar e dirimir dúvidas 
frequentes a respeito da prática segura de amamentação. Direcionado 
para as mães, mas com orientações para toda família, a produção, que está 
disponível no YouTube, será distribuída, gratuitamente, por meio de DVDs, 
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para toda a região por meio de 
parceria com a 19ª Regional de 
Saúde de Jacarezinho.

“Por ser uma linha de 
cuidado que sempre priorizamos 
aqui, essa parceria com o curso 
de Enfermagem da UENP trará, 
de fato, muito conhecimento e 
auxílio às gestantes da região”, 
disse o diretor-geral da 19ª 
Regional, Marcelo Nascimento e 

Silva. Ele ainda ressalta a importância do projeto e comenta que a doação de 
materiais didáticos será feita também ao Hospital Regional de Jacarezinho.

O projeto de extensão, combinado com a linha de cuidado “Mãe 
Paranaense”, será essencial para a redução da taxa de mortalidade infantil e 
bem-estar de mães e lactantes, de acordo com a responsável pela Divisão de 
Atenção e Gestão à Saúde da 19ª Regional e promotora de Saúde Profissional, 
Mariana Helena de Sales. “Todo esse material disponibilizado à Regional é 
muito importante. Nossa pretensão é levá-lo para o Hospital Regional do 
Norte Pioneiro, o qual é referência quanto ao atendimento materno-infantil”.

A coordenadora do projeto, professora Carolina Fordellone Rosa Cruz, 
fala da importância de disseminar informações sobre o aleitamento materno. 
“O incentivo desta prática, através da educação em saúde, possui inúmeros 
benefícios. Promover esse conhecimento entre a população é promover 
melhoras na qualidade de vida tanto da mãe quanto do bebê”. A professora 
ainda reforça a necessidade de se produzir conteúdos informativos de fácil 
acesso à comunidade. “É de extrema necessidade que um conteúdo didático, 
educativo e gratuito seja levado à população. Dessa forma, alcançamos o 
número máximo de mulheres 
adaptas ao aleitamento”.

Com finalidade orientar 
gestantes, puérperas e familiares 
a respeito da amamentação e 
solucionar as principais dúvidas 
sobre o tema entre a comunidade 
através da produção de materiais 
audiovisuais, os vídeos produzidos 
tratam, por exemplo, de mitos e 
tabus, psicologia e higiene bucal. 
Uma das crenças desmitificadas no 
material é a da existência de “leite 
fraco”.  Segundo informações contidas em um dos vídeos disponibilizados 
pelo projeto, o aspecto aguado do leite é uma característica natural, portanto, 
está sempre em boas condições para o recém-nascido. 
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Aleitamento Materno

O projeto de extensão “Sensibilização e Educação sobre o Aleitamento 
Materno”, coordenado pela professora Carolina Fordellone, desenvolvido 
pela bolsista e discente do curso de Enfermagem, Geovanna dos Santos 
Lalier, acadêmicos e professores dos cursos de Enfermagem, Odontologia e 
Ciência da Computação da UENP, é financiado pela Fundação Araucária.

Segundo Geovanna Lalier, que trabalhou no desenvolvimento do projeto, 
a experiência é de extrema importância para a formação profissional. “Como 
profissionais e futuros profissionais, precisamos criar estratégias para 
incentivar a prática do aleitamento materno exclusivo de forma saudável e 
correta, contribuindo assim com a melhora das estatísticas materno-infantil”.

“Poder disponibilizar nossos materiais de forma gratuita, com qualidade 
e com linguagem simples para a comunidade, permitindo a disseminação 
de conhecimento, a quebra de tabus e mitos relacionados ao aleitamento 
e o reconhecimento da importância desta prática pela população não tem 
preço. Estamos muito contentes!”, conclui.

No dia 28 de outubro, a coordenação do projeto se reuniu com a 19ª 
Regional de Jacarezinho para entrega de 210 cópias do material que será 
distribuído pela Regional ao Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do 
Norte Pioneiro (CISNORPI). A Regional de Saúde irá encaminhar a produçaõ 
para a Secretaria de Saúde do Paraná, especificamente para a Divisão de 
Saúde da Mulher.

O material também pode ser acessado através das redes sociais do 
projeto. Pelo Instagram: @aleitamentomaterno_uenp e pelo YouTube. 

Fonte: Uenp

 

Unifae

UNIFAE RECEBE AVALIAÇÃO POSITIVA DO “GUIA DA 
FACULDADE”

 Todos os cursos da UNIFAE com mais de quatro anos de existência foram 
avaliados positivamente pelo “Guia da Faculdade 2022”, índice realizado pela 
parceria entre a Quero Educação e o jornal O Estado de S. Paulo. O resultado 
foi publicado na sexta-feira (4).

O Guia ouviu mais de 9.500 professores universitários, que foram 
convidados a dar sua opinião sobre a qualidade dos cursos superiores 
oferecidos em todos os estados do Brasil. Essa grande pesquisa de opinião 
acadêmica criou um selo de qualidade, posicionando as graduações 
em diferentes faixas, de acordo com as notas dadas pelos especialistas. 
Ao todo, são 1.895 instituições de ensino superior e 15.780 cursos  
superiores avaliados.
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Na UNIFAE, destaque para os cursos de Ciências Contábeis, Educação Física 
e Fisioterapia, que receberam quatro estrelas (muito bom). Administração, 
Engenharia Civil, Engenharia de Software, Engenharia Mecânica, Farmácia, 
Medicina, Psicologia e Publicidade e Propaganda receberam três  
estrelas (bom).

“Nossos professores têm trabalhado muito para colocar os cursos da 
UNIFAE em grau de excelência. Essa publicação reforça ainda mais o esforço 
de todos. A qualidade acadêmica, unida com a estrutura que o Centro 
Universitário oferece, nos dá a certeza que estamos no caminho certo”, avalia 
o Reitor, Prof. Dr. Marco Aurélio Ferreira.

AVALIAÇÃO DO GUIA – Para ser analisado, o curso precisa ter, ao menos, 
uma primeira turma com alunos já formados, o que permite que ele seja 
melhor conhecido pela comunidade acadêmica em geral.

O coordenador avaliado recebe um questionário no qual pode apresentar 
as principais características da sua graduação, com foco em três aspectos: 
projeto pedagógico, corpo docente e infraestrutura. Esses questionários 
servem de base para os avaliadores darem suas notas.

O Guia da Faculdade nasceu de uma parceria, fechada no final de 2018, 
entre o Estadão e uma das principais startups da área educacional do país, a 
Quero Educação, empresa com sede em São José dos Campos (SP).

No projeto, coube à equipe da Quero a montagem de todo o processo da 
avaliação de cursos, incluindo a definição da metodologia utilizada, coleta de 
informações das instituições de ensino, montagem do banco de avaliadores e 
tabulação dos dados obtidos. Os resultados finais da avaliação são divulgados 
com exclusividade pelo Estadão em suas diversas plataformas.

 Fonte: Ascom UNIFAE

 

 Unitau

UNITAU BRILHA COM 166 ESTRELAS EM RANKING 
DO ESTADÃO PARA O ENSINO SUPERIOR

 Mais cursos e mais estrelas compõem, em 2022, o ranking da 
Universidade de Taubaté (UNITAU) dentro do Guia da Faculdade, promovido 
pela startup Quero Educação, em parceria com o jornal O Estado de S. Paulo. 
A edição deste ano coloca a UNITAU com um total de 166 estrelas em 47 
cursos presenciais e de Educação a Distância (EAD) avaliados. A Universidade 
conseguiu, em 2021, um total de 152 estrelas em 42 cursos avaliados.

O destaque de 2022 fica para 25 cursos que obtiveram 4 estrelas, 
indicador considerado como “muito bom”. São 17 cursos presenciais e oito 
cursos no formato EAD.

Dos 10 cursos de graduação mais procurados em todo o Brasil, de 
acordo com o Censo da Educação Superior 2000/2020, a UNITAU possui 
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sete com o indicador de 
quatro estrelas. São eles: 
Direito, Administração, 
Psicologia, Enfermagem, 
Pedagogia, Medicina 
e Ciências Contábeis. 
Já em relação aos 10 
cursos EAD com maior 
procura, a Universidade 
disponibiliza três com 
quatro estrelas: Logística, 
Pedagogia e Processos 
Gerenciais.

A edição do guia deste ano contou com a participação de mais de 10 mil 
coordenadores e professores do ensino superior em todo o país, cadastrados 
como voluntários, e que foram convidados a avaliar mais de 17 mil cursos 
de graduação em quesitos como: projeto pedagógico, corpo docente e 
infraestrutura. Cada curso é distribuído para avaliação por seis professores.

Para a Profa. Dra. Máyra Cecilia Dellú, Pró-reitora de Graduação da 
UNITAU, a evolução no número de estrelas no ranking de 2022 representa 
um esforço continuado na promoção de um ensino com qualidade.

“Ficamos felizes em saber que temos 25 cursos de graduação com quatro 
estrelas e boa parte deles entre aqueles com maior procura em todo o Brasil. 
A UNITAU preza por uma educação transformadora, com qualidade, e temos 
como meta fortalecer ainda mais o conceito de Universidade do Futuro, uma 
instituição preparada para a inovação.”

A UNITAU segue com inscrições abertas para mais de 30 cursos de 
graduação (exceto Medicina) e superior de tecnologia nas áreas de Biociências, 
Exatas e Humanas. São oferecidos para o próximo ano quatro novos cursos: 
os bacharelados em Biomedicina e em Farmácia e os tecnólogos em Energias 
Renováveis e Manutenção Industrial.

 Fonte: Acom Unitau, com alterações. Foto: Leonardo Oliveira.
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