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PRORROGADAS AS INSCRIÇÕES PARA O EDITAL DE 
MOBILIDADE ACADÊMICA VIRTUAL DA ABRUEM  
 As inscrições podem ser feitas até 06 de abril por meio dos emails e links 
disponibilizados pelas universidades ofertantes de disciplinas

 A Câmara de EaD da Associação Brasileira das Universidades Estaduais e 
Municipais (Abruem) prorrogou na quinta-feira, 25 de março, as inscrições para o 
edital de Mobilidade Acadêmica Virtual de 2021. Ao todo, 9, das 14 universidades 
afiliadas ofertantes de vagas, aceitarão inscrições até 06 de abril.

O edital oferta mais de 2 mil vagas em quase 240 disciplinas das mais variadas 
áreas do conhecimento.

Acesse o edital em: https://abre.ai/cqAX .

Podem participar estudantes de graduação das 46 universidades vinculadas 
à Associação. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas por meio de links 
e emails das Instituições de Ensino Superior (IES) ofertantes das vagas.

Para candidatar-se ao Programa de Mobilidade Acadêmica Virtual, o candidato 
deverá estar regularmente matriculado no ano letivo de 2021 (ou equivalente) e 
ter concluído 20% da carga horária total do seu curso de graduação. O discente 
também deverá estar apto a iniciar as atividades acadêmicas da mobilidade no 
ano de 2021, conforme declaração expressa pela coordenação de seu curso de 
graduação.

O objetivo do edital é promover aos discentes da universidades filiadas à 
Abruem enriquecimento curricular e oportunidades de conhecerem metodologias 
diferentes das da sua IES. Além disso, a mobilidade acadêmica virtual também 
proporciona possibilidades de o aluno cursar atividades complementares e de 
integralizar o seu currículo acadêmico.

Como se inscrever

Para se inscrever, o estudante deve preencher a ficha de inscrição que consta 
do Apêndice B do edital de Mobilidade Acadêmica Virtual e solicitar autorização da 

PROGRAMA DE MOBILIDADE
ACADÊMICA VIRTUAL
Inscrições prorrogadas

https://abre.ai/cqAX
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coordenação de seu curso de graduação para a participação no edital. Após 
a anuência do coordenador, o discente deve realizar a inscrição pelo link 
ou pelo email disponibilizado pela instituição escolhida (todos os links e emails 
estão no edital).

Cabe a cada uma das IES ofertantes de vagas analisar as inscrições e 
encaminhar ao discente, com cópia ao coordenador de EaD da instituição do 
candidato, Declaração de Aceite ou de Recusa. Caso o estudante seja aceito, 
também serão encaminhadas orientações quanto aos procedimentos de 
matrícula e sobre o início das aulas referentes à mobilidade.

Todos os documentos necessários para a inscrição e procedimentos 
constam do edital. Dúvidas podem ser enviadas para abruem.mobilidade@
gmail.com  .

A Câmara de EaD destaca que os Apêndices devem ser enviados à 
universidade escolhida para desenvolver a mobilidade e não à universidade 
de origem do acadêmico.

 Confira as IES com inscrições prorrogadas

UEMG - https://abre.ai/cqAf

UNEB -  https://abre.ai/cqAv

Unemat - https://abre.ai/cqAw

UEPB - https://abre.ai/cqAA

Unitau - https://abre.ai/cqAB

Uern - https://abre.ai/cqAC

Uema - https://abre.ai/cqAD

Unioeste - https://abre.ai/cqAF

UEM - https://abre.ai/cqAG

 

Serviço

Edital de Mobilidade Acadêmica Virtual da Abruem

Data de inscrição: até 06 de abril

Onde se inscrever: os links e emails para inscrição constam do edital 
disponível em www.abruem.org.br 

Quem pode participar: estudantes de graduação de IES filiadas à Abruem 
que já integralizaram 20% da grade curricular de seus cursos

Assessoria de Comunicação Social da Abruem

https://abre.ai/cqAf
https://abre.ai/cqAv
https://abre.ai/cqAA
https://abre.ai/cqAB
https://abre.ai/cqAC
https://abre.ai/cqAD
https://abre.ai/cqAF
https://abre.ai/cqAG
http://www.abruem.org.br/
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NOVA REITORIA DA UEZO TOMA POSSE
A nova reitoria da Fundação Centro 

Universitário Estadual da Zona Oeste 
(Uezo), eleita para o quadriênio 2021-
2025, tomou posse nesta quinta-feira, 
25 de março. Tomou posse como reitora 
a professora Luanda Silva de Moraes 
e como vice-reitor o professor Dario 
Nepomuceno da Silva Neto. A cerimônia 
de posse ocorreu no Salão Nobre do 
Palácio Guanabara. A transmissão pode 
ser conferida no canal oficial da Uezo no 
Youtube - 

https://youtu.be/hL8Rt1Moxwk

Em virtude da pandemia da covid-19, que no momento passa por um 
cenário de agravamento em todo País, a cerimônia presencial foi  restrita aos 
anfitriões, governador do Estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, secretário 
de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Leonardo Rodrigues, aos reitores 
da Uezo e seus pró-reitores. 

UNI-FACEF REALIZA XV FÓRUM DE ESTUDOS 
MULTIDISCIPLINARES

O Uni-FACEF realizará, entre os dias 26 e 28 de maio, o XV Fórum de 
Estudos Multidisciplinares. As inscrições para ouvintes externos podem ser 
realizadas até 24 de maio e têm o valor de R$ 25. Professores e alunos da 
Universidade estão automaticamente inscritos no evento. A submissão de 
trabalhos será de 25 de março a 16 de maio.

O evento, que ocorrerá de forma online, prevê a realização de 
workshops, palestras, mesas redondas, lançamento de livros e comunicações 
coordenadas. Dentro da programação do Fórum está prevista a realização 
de quatro congressos científicos:

XV Congresso de Iniciação Científica (26 e 27 de maio de 2021): destinado 
a trabalhos produzidos por alunos de graduação e seus respectivos 
orientadores;

X Encontro de Iniciação à Docência (25 de maio de 2021): palestra para 
alunos de graduação, especialmente licenciandos;

IX Encontro de Iniciação Tecnológica e Inovação (27 de maio de 2021): para 
trabalhos produzidos por alunos de graduação participantes de Programas 
Institucionais de Bolsas de Iniciação Tecnológica e Inovação (PIBITI);

https://youtu.be/hL8Rt1Moxwk
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II Encontro do PET Saúde (27 de maio de 2021): palestra para estudantes 
da área de saúde, especialmente para bolsistas do PET-Saúde.

Em caso de dúvida, acesse http://eventos.unifacef.com.br/fem/2021/
site/contato .

Acesse o site oficial do evento: http://eventos.unifacef.com.br/
fem/2021/ 

UNEB E UFBA CRIAM ROBÔ TRANS PARA 
CONVERSAR COM JOVENS SOBRE PREVENÇÃO 
DO HIV 

Segundo dados do Ministério da Saúde, a taxa de detecção em casos de 
AIDS entre adolescentes e jovens, de 15 a 24 anos, aumentou expressivamente 
na última década, saltando de 9,5 casos em 2008 para 14,5 casos em 2018, 
por 100 mil habitantes, o que corresponde um aumento bruto de 34,5%. 

 Apenas entre adolescentes de 15 a 19 anos, verifica-se também uma 
tendência de aumento desta taxa entre os anos de 2006 e 2015, que triplicou 
de 2,4 para 6,9 casos, por 100 mil habitantes. 

 E para prevenir e evitar o aumento de infecções sexualmente 
transmissíveis (ISTs), a UNEB e a Ufba, por meio do projeto PrEP 1519, criaram 
a primeira travesti robô da América Latina, chamada Amanda Selfie. 

 Concebida com tecnologia de inteligência artificial, a assistente digital 
tem a função de tirar dúvidas sobre prevenção combinada ao HIV e identificar 
práticas de risco, além de facilitar o acesso aos serviços de prevenção. 

 Amanda Selfie, que também é personagem de uma história em 
quadrinhos, utiliza uma linguagem inspirada no pajubá, dialeto que agrega 
vocabulário africano e da comunidade LGBT,  além da combinação de 
características futurística e robótica com traços que chamam atenção 
do público jovem e adolescente homens que fazem sexo com homens, e 
travestis e mulheres transexuais. 

 A assistente digital ainda informa sobre efeitos colaterais e possíveis 
interações da profilaxia pré-exposição (PrEP) com hormônios, álcool e outras 
drogas; tipos de testagem para HIV e outras ISTs, e a profilaxia pós-exposição 
(PEP). 

 Ela também oferta agendamento de consultas com os profissionais 
de saúde, por meio do Messenger, no Facebook, para informar possíveis 
estratégias de prevenção. Os jovens interessados em participar do Projeto 
PrEP 1519, podem entrar em contato pelo Instagram da iniciativa: @
preparasalvador. 

 Mais informações: www.portal.uneb.br.

Fonte: Ascom Uneb

http://eventos.unifacef.com.br/fem/2021/site/contato
http://eventos.unifacef.com.br/fem/2021/site/contato
http://eventos.unifacef.com.br/fem/2021/ 
http://eventos.unifacef.com.br/fem/2021/ 
www.portal.uneb.br
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PROFESSORA DA UNESPAR ASSUME PRESIDÊNCIA 
DA ACADEMIA MOURÃOENSE DE LETRAS

Na quinta-feira, 18 de março, a Academia Mourãoense de Letras (AML) 
elegeu a professora da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), câmpus 
de Campo Mourão, Dalva Helena de Medeiros, como presidente e Marlene 
Kohts como vice-presidente da Instituição. Por conta da pandemia de 
covid-19, a eleição aconteceu de forma remota.

A professora Dalva Helena de Medeiros ingressou sua trajetória na 
Unespar, como colaboradora, em 1994 quando a universidade ainda era 
Fecilcam, no curso de Pedagogia. Em 2012 ingressou na AML e passou 
a ocupar a Cadeira 36, a qual possui como patronesse, a professora Diva 
Aparecida Camargo que também atuou na Fecilcam, no Curso de Geografia.

“Pretendo, em conjunto com a nova diretoria e com os demais 
acadêmicos que integram  a AML, dar continuidade aos projetos já existentes 
e implementar novas ações, tais como: criar uma revista de edição semestral, 
abrir Edital para membros correspondentes no Brasil e Exterior; firmar 
parcerias com academias de letras de outros estados e países; publicar obras 
póstumas de patronos; publicar o livro do Padre Poletto; firmar parcerias 
com universidades, públicas e privadas, para fomento da literatura; Ampliar 
a presença da AML nas redes sociais, intensificando as publicações no 
Facebook e Instagram e abrindo um canal de vídeos no YouTube; apoiar e 
ter parcerias em eventos com instituições culturais, em especial a Associação 
Mourõense de Escritores (AME)”, enumera Dalva Helena.

A nova diretoria da AML, é composta por: Secretário Geral Jair Elias Dos 
Santos Junior, Primeira Secretária Hermínia Camargo Perdoncini, Tesoureiro 
Geral André Pintaro Marçal, Primeiro Tesoureiro Leandro Moreira da Luz, 
Orador Arléto Rocha, Cooradora Silvania Maria Costa e Diretor do Acervo 
Bibliográfico Gilson Mendes Góis.

A nova diretoria assumirá o biênio 2021/2022 e será empossada no dia 
3 de abril às 19h30, através de uma cerimônia online e com transmissão ao 
vivo.

Fonte: Site Unespar

“O COLAPSO OU O SALVAMENTO DA 
BIODIVERSIDADE” SERÁ TEMA DE AULA INAUGURAL 
DE UM DOS MESTRADOS DA UERGS

O Programa de Pós-Graduação em Sistemática e Conservação da 
Diversidade Biológica realizará na próxima terça-feira (30) a Aula Inaugural 
do Mestrado, que terá como tema “Vamos testemunhar o colapso ou o 
salvamento da Biodiversidade?”. A Aula será proferida por Bráulio Dias, 



Informativo da Associação | Abruem

doutor em Zoologia e ex-secretário executivo da convenção sobre diversidade 
biológica da ONU. A transmissão será pelo YouTube, às 16h. 

O mestrado Acadêmico em Sistemática e Conservação da Diversidade 
Biológica é oferecido pela Uergs em parceria com o Museu de Ciências 
Naturais e o Jardim Botânico de Porto Alegre, instituições vinculadas à  
Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema). 

O curso se concentra nas áreas de descrição, ecologia e conservação 
da diversidade e seus estudos se debruçam sobre os aspectos biológicos 
dos organismos nas suas diferentes instâncias de conhecimento, incluindo 
padrões de distribuição e abundância, interações ecológicas, aspectos 
reprodutivos, tróficos e comportamentais. 

São duas linhas de pesquisa: História Natural, Ecologia e Conservação; 
e Taxonomia, Filogenia, Biogeografia e Morfologia comparada de Grupos 
Recentes e Fósseis.

Acompanhe a Aula Inaugural por meio do link: https://www.youtube.
com/watch?v=pbFBRs-o8Bs 

Bráulio Dias

Bráulio Ferreira de Souza Dias é graduado 
em Ciências Biológicas pela Universidade de 
Brasília (1975), onde atua como professor 
adjunto desde 1982, inicialmente no 
Departamento de Engenharia Florestal e 
depois no Departamento de Ecologia. Fez 
doutorado em Zoologia pela University of 
Edinburgh em 1981. Foi pesquisador da 
Reserva Ecológica do IBGE em Brasília entre 
1978 e 2011. Tem desenvolvido pesquisas 
sobre a biodiversidade e ecologia do Bioma 
Cerrado: estabeleceu e coordenou um 
grande projeto experimental de ecologia do 

fogo no Cerrado e coordenou a Iniciativa Global de Polinizadores e a Iniciativa 
Brasileira de Polinizadores.

Atua na interface entre Ciência e políticas públicas de conservação da 
biodiversidade. No Ministério do Meio Ambiente (MMA), ocupou os cargos 
de diretor de Pesquisa do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos 
Naturais (Ibama), de diretor de Conservação da Biodiversidade e de secretário 
Nacional de Biodiversidade e Florestas, além de coordenador da criação do 
Fundo Brasileiro para Biodiversidade (Funbio) em 1996.

No âmbito internacional, participou das delegações brasileiras de 
negociação na Convenção sobre Diversidade Biológica entre 1991 e 2011 
e foi secretário executivo da Convenção sobre Diversidade Biológica da 
Organização das Nações Unidas (CDB ONU) entre fevereiro de 2012 e 
fevereiro de 2017.

https://www.youtube.com/watch?v=pbFBRs-o8Bs 
https://www.youtube.com/watch?v=pbFBRs-o8Bs 
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Em 2018, recebeu o Prêmio Nacional da Biodiversidade, conferido a 
organizações, iniciativas e profissionais que atuam para melhorar o estado 
de conservação das espécies da biodiversidade brasileira.

Atualmente, é presidente do conselho global da Birdlife International, 
membro do conselho da Aliança da Bioversity International e do Centro 
Internacional de Agricultura Tropical, além de integrar o comitê consultivo 
do programa global de pesquisa sobre sustentabilidade Future Earth e 
do Conselho Externo de Sustentabilidade da Bayer. Participa do também 
conselho de organizações conservacionistas brasileiras – Instituto Life 
(Curitiba), SAVE Brasil (São Paulo), Fundação Biodiversitas (Belo Horizonte), 
Fundação Amazonas Sustentável (Manaus) e Fundação Pró-Natureza 
(Funatura), da qual é membro fundador e diretor-presidente.

Fonte: Site Uergs

UNITINS E PROCON REALIZAM WEBINÁRIO SOBRE 
DESAFIOS PARA A DEFESA DO CONSUMIDOR

A Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), Pró-Reitoria de Extensão, 
Cultura e Assuntos Comunitários (Proex), e Superintendência de Proteção 
e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon/Tocantins) promovem na 
próxima terça-feira, 30, às 19h, o Webinário “Os Desafios para a Defesa 
do Consumidor”, com transmissão ao vivo pelo canal da Proex/Unitins no 
YouTube. 

Os interessados em receber certificação do evento podem se inscrever pelo 
Sistema Eventos da Unitins até o próximo dia 30 no link: https://www.unitins.
br/Eventos/Account/Login?ReturnUrl=%2fEventos%2fInscricao%2f780.

Acesse o canal da Proex/Unitins pelo link: https://www.youtube.com/
channel/UCjYqD6HrfCS3XW3ID0wTFqQ

Trata-se de um seminário no formato de webinário direcionado aos 
acadêmicos, profissionais do Direito e comunidade em geral e que tem 
como objetivo levar informação sobre temas jurídicos na área do Direito do 
Consumidor; despertar o interesse dos acadêmicos para conhecer a legislação 
consumerista e promover discussão acerca dos direitos do consumidor na 
comunidade acadêmica. O evento é resultado de parceria entre o Procon 
Tocantins e a Unitins e encerra as programações em celebração ao Dia 
Internacional do Consumidor, comemorado no dia 15 de março.

Os palestrantes convidados do evento são o advogado Vitor Guglinski e 
a advogada Simone Magalhães, que tratarão dos temas: Responsabilidade 
civil pela perda do tempo e a Defesa do consumidor na área de alimentos, 
respectivamente

Fonte: Site Unitins

https://www.unitins.br/Eventos/Account/Login?ReturnUrl=%2fEventos%2fInscricao%2f780
https://www.unitins.br/Eventos/Account/Login?ReturnUrl=%2fEventos%2fInscricao%2f780
https://www.youtube.com/channel/UCjYqD6HrfCS3XW3ID0wTFqQ
https://www.youtube.com/channel/UCjYqD6HrfCS3XW3ID0wTFqQ

