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REITORES DA ABRUEM SE REÚNEM DE FORMA ONLINE
Foi realizada na manhã da última 

quinta-feira, 29, a reunião administrativa 
do mês de outubro da Associação 
Brasileira dos Reitores das Universidades 
Estaduais e Municipais (Abruem). O evento 
ocorreu de forma online via plataforma 
Google Meet e contou com a participação 
de reitores de todo o Brasil. 

Durante a reunião, presidida pelo 
presidente da Associação, professor 
Rodrigo Zanin, foi discutido o Seminário 
da Abruem. A data definida para a 

realização foram os dias 25 e 26 de novembro. O evento terá como temática 
“Desafios do Ensino Remoto Emergencial na Educação Superior”. A Universidade 
de Pernambuco será a responsável pela transmissão do Seminário, que será 
mediado por tecnologia. 

Dentro da programação do evento haverá uma palestra de abertura que 
abordará o tema do evento. Nos outros períodos, as Câmaras Setoriais da 
Abruem farão suas apresentações. Durante a próxima semana os presidentes das 
Câmaras, bem como os seus membros, definirão as temáticas a serem discutidas.

Outro ponto de pauta abordado foi uma reunião da Abruem com a Secretaria 
de Educação Superior (Sesu) 
do Ministério da Educação 
e com o Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep). O objetivo foi discutir 
datas efetivas da realização 
do Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem), bem como da 
publicação dos resultados 
do Exame. 

Entre outras discussões, 
os presentes na reunião 
administrativa também 
aprovaram o calendário de 
reuniões e eventos da Abruem de 2021.

Confira o calendário:
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CALENDÁRIO 2021

01 a 31 de Janeiro

24 de Fevereiro

31 de Março

28 de abril

19 a 22 de maio 

Data a definir no mês 
de junho

28 de julho

25 de agosto

29 setembro

27 a 30 de outubro

24de novembro

15 de dezembro

Recesso Administrativo

Reunião Mensal em Brasília

Reunião Mensal em Brasília

Reunião Mensal em Brasília

66º Fórum Nacional de Reitores da Abruem 
Realização: Universidade Regional do 
Cariri - Urca –Crato/Juazeiro do Norte – 
Ceará.

Viagem Internacional da Abruem

Reunião Mensal em Brasília

Reunião Mensal em Brasília

Reunião Mensal em Brasília

67º Fórum Nacional de Reitores da Abruem 
Realização: Universidade Estadual de 
Alagoas – Uneal – Maceió – Alagoas

Reunião Mensal em Brasília

Reunião Mensal e de encerramento do ano 
em Brasília
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ABRUEM E FNDE SE REÚNEM
 A Abruem participou na última sexta-feira, 23 de outubro, de reunião 

com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação  (FNDE). Presidiu 
o evento, que contou com a participação do  diretor de Gestão, Articulação 
e Projetos Educacionais do FNDE, Gabriel Medeiros, o vice-presidente da 
Abruem, Pedro Henrique Falcão.

Na reunião foram discutidos os entraves e a desburocratização das 
emendas parlamentares para as universidades estaduais e municipais. Na 
oportunidade os diversos reitores presentes puderam tirar suas dúvidas 
com o diretor e apresentar os casos de suas universidades.

Ao final, ficou estabelecido que a Abruem terá agendas mais frequentes 
com a Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais do FNDE. 
Gabriel Medeiros também se colocou à disposição da Associação e das 
universidades estaduais e municipais individualmente.

A reunião contou com participantes da UDESC, UEFS, UEMASUL, UEMG, 
UEMS, UENF, UERGS, UERN, UESB, UEZO, UNEAL, UNEMAT, UNESPAR, Uni-
FACEF, UNIFAE, UNIFIMES, UNIMONTES, UNIOESTE, UPE e URCA.

REUNIÃO COM A SESU OCORRERÁ NA PRÓXIMA 
QUINTA-FEIRA, 5

Será realizada na próxima quinta-feira, 5 de novembro, a partir das 
15h30, a reunião da Abruem com a Secretaria de Educação Superior (Sesu) 
do Ministério da Educação (MEC).

Estarão presentes o presidente da Abruem, Rodrigo Zanin, diversos 
reitores, o secretário da Sesu, Wagner Vilas Boas, o secretário-adjunto da 
Sesu, Tomas Dias Sant’Ana, e o diretor de Políticas e Programas de Educação 
Superior, Edimilson Costa Silva. Em pauta estão diversos assuntos relativos à 
Educação Superior do País.

CENTENÁRIO DO PENSADOR CELSO FURTADO É 
COMEMORADO NA UERJ COM HOMENAGENS E 
CONGRESSO INTERNACIONAL

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) abriu, na última terça-
feira, 27, o Ano Comemorativo Celso Furtado. Durante a cerimônia, sem 
presença de público, foi realizado o descerramento de painel fotográfico, no 
hall do Pavilhão João Lyra Filho, campus Maracanã, com transmissão ao vivo 
pelo canal da TV Uerj no YouTube. O evento contou com a participação do 
reitor, Ricardo Lodi Ribeiro; da pró-reitora de Extensão e Cultura, Cláudia 
Gonçalves; e da jornalista Rosa Freire D`Aguiar, viúva de Celso Furtado, que 
falará diretamente da França.
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Intelectual, economista, jornalista e gestor público, Celso Monteiro 
Furtado muito contribuiu para o pensamento econômico e social brasileiro. 
O paraibano, que completaria 100 anos em 26 de julho de 2020, teve mais de 
30 livros publicados, traduzidos para 12 idiomas.

Entre eles, “Formação econômica do Brasil” (1959), “Desenvolvimento 
e subdesenvolvimento” (1961) e “O mito do desenvolvimento econômico” 
(1974), que   tratam de questões referentes à metodologia econômica, 
à sistematização do conceito de subdesenvolvimento e ao processo de 
dominação do imperialismo estadunidense. Para Furtado, a luta pelo 
desenvolvimento era uma missão.

Durante a trajetória profissional, o economista ocupou funções em 
órgãos distintos, como a Comissão Econômica para a América Latina (Cepal), 
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), Ministério 
do Planejamento, Ministério da Cultura, Instituto Latino-Americano para 
Estudos de Desenvolvimento (Ildes), Banco Nacional do Desenvolvimento 

Econômico (BNDE) e Comissão 
de Desenvolvimento e Cultura da 
Organização das Nações Unidas 
(ONU).

Ele também foi professor em 
várias universidades estrangeiras, 
embaixador junto à Comunidade 
Econômica Europeia, bem como 
membro do Comitê de Bioética da 
Unesco e da Academia Brasileira 
de Letras (ABL).  

Para a pró-reitora de Extensão e Cultura da Uerj, Cláudia Gonçalves, 
as ideias de Celso Furtado sobre o desenvolvimento econômico e o 
subdesenvolvimento inauguram o papel do Estado na economia. “Ele descreve 
a evolução da economia brasileira como paradigma latino-americano. Uma 
análise da estrutura produtiva a partir de cada período histórico da sociedade, 
dando ênfase a conceitos que colocam as relações entre os países centrais 
industrializados e os países periféricos dentro da economia internacional”, 
afirma.

Conforme destaca, a homenagem institucional é de grande importância, 
principalmente no atual cenário político nacional. “É um reconhecimento 
público que a Uerj faz, com rigorosa reverência a esse  grande intelectual 
que pensou o Brasil, a partir do Nordeste, inclusive, como uma alternativa 
estratégica de um desenvolvimento próprio, de uma autonomia cultural, de 
soberania”, enfatiza a pró-reitora.

 Congresso Internacional on-line

Mas as homenagens ao grande intelectual não param por aí. A Uerj 
programou o “Congresso Internacional Celso Furtado 100 Anos”,  de 3 a 7 
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de novembro, que contará com personalidades de vários lugares do mundo. 
Entre elas a ex-presidente da República, Dilma Rousseff, o ex-ministro de 
Relações Internacionais, Celso Amorim, além de professores e pesquisadores 
da França, Portugal, México, Argentina, Angola, EUA e Brasil, de diferentes 
áreas do conhecimento.

A intenção é discutir o pensamento econômico desenvolvimentista 
presente na teoria furtadiana e o papel do Estado na economia. O 
assuntos abordados foram divididos de forma a demonstrar as diversas 
faces do economista. Os eixos são “Celso Furtado: O Brasil e o Mundo”, “O 
desenvolvimento como horizonte”, “Entre a ciência e a política”, “Cultura, 
Identidade Nacional e Desenvolvimento”, “Celso Furtado e a Cepal”, “Centro, 
periferia e o desenvolvimento regional”.

Para Cláudia Gonçalves, trata-se de um evento de grande relevância 
para a universidade brasileira. “Em tempos de guerra cultural, de ataque ao 
Estado, de teses tão midiáticas de que o bom é o privado, o pouco Estado; 
elevar o pensamento da análise de Celso Furtado é fazer uma disputa de 
narrativas e efetivamente consolidar uma outra forma de ver o mundo”, 
ressalta.

Os interessados em participar do evento podem se inscrever 
gratuitamente por meio de formulário eletrônico.|Clique aqui|

O “Congresso Internacional Celso Furtado 100 Anos” é organizado pela 
Pró-reitoria de Extensão e Cultura (PR-3), o Núcleo de Identidade Brasileira e 
História Contemporânea (Nibrahc), Instituto de Filosofia e Ciências Humanas 
(IFCH), Programa de Pós-graduação em História (PPGH), Centro Internacional 
Celso Furtado (Cicef) e o Sindicato dos Trabalhadores das Universidades 
Públicas Estaduais do Rio de Janeiro (Sintuperj).

O público poderá acompanhar o encontro pelo canal da  TV Uerj no 
YouTube e pelo  Facebook do Nibrahc. Mais informações podem ser obtidas 
na página eletrônica www.anocomemorativo.uerj.br.

Confira a programação completa do evento. |Clique aqui|

Fonte: Diretoria de Comunicação da Uerj

STARTUP WAY UPE E FEDERAIS CLUB ABRE 
INSCRIÇÕES PARA ESTUDANTES

Voltado para estudantes do ensino médio, técnico, graduação e pós-
graduação, o Startup Way UPE e Federais Club chega a sua segunda edição 
com o tema Inovar com Propósito.  O evento, totalmente on-line e gratuito, 
será realizado de 12 a 30 de novembro. O lançamento oficial ocorreu na 
última quinta-feira (29), no canal do Youtube do Sebrae. A maratona de 
ideação é organizada conjuntamente pela UPE, IFPE,  IF Sertão-PE, UFPE, 
Aplicação, UFRPE, UFAPE, UNIVASF e Sebrae e tem como público-alvo todos 
os estudantes das instituições.

As inscrições já começaram pelo endereço http://bit.ly/upeefederaisclub. 

https://urless.in/yZWSY
https://www.youtube.com/tvuerjoficial
https://www.youtube.com/tvuerjoficial
https://www.facebook.com/nibrahc/?rc=p
http://www.uerj.br/wp-content/uploads/2020/10/programacao_celso_furtado_100_anos.pdf
http://bit.ly/upeefederaisclub
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O estudante pode se inscrever individualmente até 3 de novembro ou em 
equipe até o dia 10 do mesmo mês. São aceitas equipes formadas por 
no mínimo quatro e no máximo seis integrantes. O desafio é desenvolver 
negócios inovadores e escaláveis que apresentem soluções para os 17 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações 
Unidas (ONU), que buscam resolver os urgentes problemas ambientais, 
políticos e econômicos que o mundo enfrenta.

No desafio, os estudantes são estimulados a resolver problemas 
complexos, desenvolvendo o pensamento crítico, a criatividade,  a liderança, 
o trabalho em equipe, a inteligência emocional e a tomada de decisão. 
Dessa forma, o desenvolvimento de negócios e soluções inovadoras são 
estimulados. Eles receberão todas as orientações dos mentores, servidores 
das instituições envolvidas que já passam por formação sobre diversos 
assuntos como mentoria, validação de problema, pitch e modelos de 
negócios.

As equipes inscritas deverão realizar todas as entregas previstas no 
desafio, além de pitches gravados que serão avaliadas em etapas como pré-
banca e banca. Ao longo do evento, além dos momentos de mentoria, os 
estudantes participarão de palestras ao vivo que os ajudarão a transformar 
as ideias em negócios.

As seis melhores equipes   participarão do curso Bootcamp no Sebrae 
on-line. A maior premiação, no entanto, será a contribuição social por meio 
da apresentação de soluções reais para enfrentar os maiores desafios 
vivenciados nesta década. Todas as equipes que concluírem as entregas 
receberão certificados do SEBRAE.

Startup Way UPE e Federais Club - Idealizado na edição 2019 do REC’n’Play, 
numa parceria da UFPE, UFRPE, IFPE e Sebrae, o evento teve sua primeira 
edição virtual em junho deste ano, buscando soluções para os desafios pós-
Covid, a partir da interação de diferentes olhares e saberes de estudantes de 
níveis técnico à pós-graduação. 

Nesta segunda edição, ganha a participação da UPE, que já promoveu 
uma edição do evento de forma isolada, a UPE Startup Way. As instituições 
de ensino envolvidas no evento firmaram um Protocolo de Intenções voltado 
à cooperação técnica e à realização de ações, como eventos e cursos. A ideia 
é integrar, cada vez mais, os estudantes nas áreas de empreendedorismo e 
inovação com trabalho em rede.

Fonte: Comunicação UPE

PROFESSOR DA UNIFIMES PUBLICA ARTIGO SOBRE 
VIOLÊNCIA SEXUAL E TESTE DE RORSCHACH

O  mestre em Psicologia  e docente da Unifimes, Rodrigo Perissinotto, 
publicou o  “Autores de Violência Sexual e o Teste de Rorschach: Revisão 
da Literatura” no Periódico  Psicologia Revista. O trabalho  teve como 
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objetivo realizar uma revisão da literatura de publicações que investigam a 
personalidade do autor de violência sexual por meio do teste de Rorschach.

A análise apontou que os autores de violência sexual podem ter 
comprometimento nos aspectos cognitivos, afetivos, na autopercepção e na 
tendência a responder de modo impulsivo.

Segundo Perissinotto, tais achados podem colaborar na criação de 
estratégias de intervenção e tratamento para esse público.

O artigo completo pode ser consultado aqui.

Fonte: Comunicação Unifimes

PRORROGADA A DATA DA SUBMISSÃO DE 
TRABALHOS PARA O III CONGRESSO NACIONAL DE 
EDUCAÇÃO

O  III Congresso Nacional de 
Educação da UEMASUL segue com 
inscrições abertas até o dia 10 de 
janeiro, mas para submissão de 
trabalhos, o prazo foi prorrogado 
para dia 4 de dezembro. O evento 
ocorrerá de 25 a 29 de janeiro de 
2021, de forma remota, com a 
temática: “Formação docente e os 
desafios do estágio supervisionado”.

Durante cinco dias, o evento, 
organizado pelo Centro de Ciências 
Humanas Sociais e Letras (CCHSL), 
irá se aprofundar nas reflexões 
e discussões entre público e 
convidados especiais por meio de 
webinários/palestras, minicursos 
e apresentações dos trabalhos dos 

participantes com foco na divulgação de resultados das experiências docentes 
e discentes sobre a importância do Estágio Curricular Supervisionado nos 
cursos de Licenciatura, e a qualidade do processo de formação do professor. 
O evento é aberto a professoras, professores, pesquisadoras, pesquisadores, 
alunas e alunos de Graduação e Pós- Graduação e outros profissionais ligados 
à educação.

A UEMASUL oferta hoje, 13 cursos de Licenciatura em diversas áreas, em 
seus três campi, sendo a única instituição na região a formar professores e 
professoras.

https://doi.org/10.23925/2594-3871.2020v29i1p176-200
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 Como participar

 As inscrições gratuitas estão sendo realizadas no site do evento, onde 
você encontrará ainda todas as informações e programação completa.

 Período de envio dos Resumos:  de 14 de Setembro a 04 de dezembro 
de 2020.

Inscrição no evento: de 14 de Setembro de 2020 a 10 de Janeiro de 2021.

 Fonte: Comunicação UEMASUL

VEM AÍ O XXIII SIMPÓSIO DE ESTUDOS JURÍDICOS
A Faculdade de Direito da Universidade 

de Rio Verde – UniRV, por meio do Núcleo 
de Atividades Complementares (NACE) 
promoverá, no período de 3 a 6 de novembro, 
o “XXIII Simpósio de Estudos Jurídicos e 
Ciências Sociais Aplicadas”. Sob coordenação 
dos professores Me. Arício Vieira da Silva e 
Ma. Linia Dayana Lopes Machado.

  O evento tem como objetivo 
proporcionar interação entre a teoria e a 
prática jurídica, avaliar a importância da troca 
de experiências com os vários campos das 
Ciências Jurídicas, preparar o discente para o 

mercado de trabalho e atender às finalidades do Direito no que se refere às 
atividades extracurriculares.

  A temática dessa edição será: “Desafios da Pós-Modernidade em 
tempos de Pandemia da Covid-19: reflexos jurídicos e sociais”. Será 100% on-
line pela Plataforma Zoom e com transmissão ao vivo pelo Canal na UniRV 
no YouTube.

 As inscrições serão gratuitas e poderão ser realizadas até às 8h do dia 
03/11, pelo link. 

O evento é abertoà participação de toda comunidade acadêmica e 
outras faculdades, bem como, ao público em geral. Mais informações pelo 
fone 64-3611-2274.

  Confira a programação no http://www.unirv.edu.br/ver_noticias.
php?codabr=17130 .

Fonte: Comunicação UniRV

https://eventos.uemasul.edu.br/eventos/public/evento/cne2021/pagina/inscricaohttp://
http://www.unirv.edu.br/ver_noticias.php?codabr=17130
http://www.unirv.edu.br/ver_noticias.php?codabr=17130

