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REITORES DE TODO O BRASIL SE REÚNEM NO 
PRÓXIMO DIA 28

A reunião administrativa da Associação Brasileiras dos Reitores das 
Universidades Estaduais e Municipais (Abruem) do mês de abril será realizada 
no próximo dia 28 de abril, a partir das 14h. Reitores e representantes das 
universidades afiliadas à Abruem participarão do evento que ocorrerá de forma 
online, via plataforma Google Meet. Em pauta estão assuntos diversos relacionados 
ao Ensino Superior. 

TOM ZÉ TOMA POSSE COMO NOVO REITOR DA 
UNICAMP

O professor Antonio José de Almeida Meirelles, Tom Zé, tomou posse nesta 
segunda-feira (19) como novo reitor da Unicamp. A transferência do cargo foi 
realizada em uma solenidade na sala do Conselho Universitário (Consu), presidida 
pelo agora ex-reitor Marcelo Knobel, e contou com a presença de poucos 
participantes presenciais devido à necessidade de isolamento social imposta pela 
pandemia da Covid-19. Tom Zé recebeu as felicitações e votos de sucesso em 
sua gestão de órgãos representativos de docentes, professores e funcionários 
da Unicamp, de autoridades da Universidade, da administração municipal de 

Campinas e do Governo do Estado de 
São Paulo. 

Em seu discurso, Tom Zé afirmou 
que se sente honrado por assumir a 
reitoria da Unicamp e destacou três 
aspectos que devem nortear o trabalho 
de sua equipe à frente da Universidade. 
Em primeiro lugar, a manutenção 
e ampliação do suporte dado pela 
Unicamp no combate à pandemia nas 
áreas médica, científica e de serviços. 
Outro objetivo colocado por ele é o 
de aproximar a Universidade das 
demandas e carências da sociedade 
e, ainda, promover a valorização 
de professores e funcionários da 
Universidade. 
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Tom Zé defendeu a atuação da Unicamp no 
combate à pandemia, a aproximação com 
a sociedade e a valorização de docentes e 
funcionários (foto: Antonio Scarpinetti)
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“Temos que formar pessoas e gerar conhecimento, ciência e tecnologia 
que sejam a base de inovações industriais, que fomentem startups, que 
promovam a economia solidária, que garantam ideias inovadoras para 
políticas públicas, que contribuam ainda mais para a melhoria dos ensinos 
médio e fundamental. Trata-se de não só valorizar nosso projeto de 
Universidade, mas de dar nossa contribuição para o desenvolvimento da 
sociedade de forma mais democrática, mais inclusiva e autônoma”, declarou 
Tom Zé. 

Indicada para assumir a Coordenadoria Geral da Universidade (CGU), 
Maria Luiza Moretti agradeceu a confiança da comunidade em escolher 
a chapa formada com Tom Zé para assumir a reitoria. Ela recordou sua 
trajetória como estudante e docente da Faculdade de Ciências Médicas 
(FCM) e reforçou os compromissos da nova gestão. “Foi na Unicamp que tive 
oportunidades ímpares de crescimento que, sem dúvidas, não teria, e que me 
fizeram chegar até aqui. A Unicamp que hoje vivemos preza pela valorização 

e diversidade das pessoas. 
Uma universidade 
pública, democrática e 
inclusiva. Agora cabe a 
nós, atuais gestores, e a 
nossa comunidade dar 
continuidade à Unicamp 
como uma Universidade 
de excelência e inovação”, 
declarou Maria Luiza. 

Em sua despedida 
à frente da CGU, Teresa 
Atvars agradeceu à 
confiança depositada 
por Marcelo Knobel em 
seu trabalho e também 
à colaboração de toda a 
equipe da Coordenadoria, 

da reitoria e dos profissionais da Unicamp: “Somos funcionários públicos, o 
que nos obriga a responder todos os dias a quem servimos, com quem nos 
comprometemos. A resposta procurei dar a cada dia: servimos à sociedade. 
Hoje, seguramente, a Unicamp pode responder de cabeça erguida, que 
nós, servidores públicos da Unicamp, cumprimos nossa missão de servir à 
sociedade com responsabilidade, competência e compromisso”. 

Marcelo Knobel encerrou seu mandato à frente da Unicamp recordando 
os desafios vivenciados ao longo dos quatro anos de gestão, tais como 
a realização de mudanças estruturais que possibilitariam o controle 
orçamentário e de gestão da Universidade, a criação das políticas afirmativas 
de inclusão e o enfrentamento aos ataques à ciência e às universidades. Ele 
lembrou que, ao assumir a reitoria em 2017, mencionou o sentimento de 

Da esquerda para direita: Marcelo Knobel e Teresa 
Atvars (gestão 2017-2021), Maria Luiza Moretti e Tom 
Zé (gestão 2021-2024) (foto: Antonio Scarpinetti)
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pertencimento à uma comunidade empenhada no bem comum e na melhoria 
e crescimento da Unicamp e que, depois de quatro anos, esse sentimento 
permanece inalterado. 

“Da mesma forma, não mudei de opinião quanto à vocação da 
Unicamp para continuar sendo um ambiente marcado pela valorização da 
multiplicidade de opiniões sobre os vários aspectos da vida acadêmica e, 
sobretudo, pautado pelo respeito mútuo entre todos os que aqui convivem, 
porque é só exercendo a livre circulação de informação e promovendo a 
universidade como um lugar estimulante, desafiador, criativo, dinâmico e 
humano que a tornaremos capaz de superar os impasses e os desafios”, 
destacou Knobel, agradecendo o apoio de todos ao seu trabalho. 

O ato solene de posse foi conduzido pela Secretária Geral,  ngela Bignami, 
que fez a leitura do termo de compromisso e colheu as assinaturas de Tom 
Zé e de Marcelo Knobel. A transmissão do cargo foi feita de forma simbólica 
pela entrega da Insígnia da Unicamp ao novo reitor. Tom Zé também recebeu 
os cumprimentos do Prefeito de Campinas, Dário Saadi, e da Secretária 
Estadual de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, que representou o 
Governador João Dória. 

“Campinas tem muito orgulho de sediar uma das universidades mais 
conceituadas não só do nosso país, mas da América Latina e de todo o 
mundo. Por isso, nesse momento em que, 
para enfrentar uma pandemia, temos que 
enfrentar o negacionismo e o desprezo 
pela ciência, o papel da universidade se 
torna fundamental. A Unicamp é um 
orgulho para a cidade de Campinas”, 
celebrou Dário Saadi. 

Patrícia Ellen lembrou a importância 
da ciência produzida em São Paulo para 
o combate à pandemia: “Estou muito 
feliz de ver como nós estamos cada vez 
mais caminhando para uma união muito 
forte das universidades. Nós estamos 
passando por um momento desafiador da 
pandemia, que nos fez reforçar ainda mais 
a nossa crença na ciência, nossa crença na 
importância do investimento em ciência, tecnologia, pesquisa e inovação”. 

A cerimônia terminou com uma apresentação especial virtual do 
Coral Zíper na Boca, composto por alunos, professores e funcionários da 
Unicamp. Após a posse, Tom Zé deve encaminhar ao Conselho Universitário 
a composição de sua equipe de trabalho para a gestão 2021-2024. A sessão 
está marcada para o dia 27 de abril.

Fonte: Site Unicamp

A entrega da insígnia da Unicamp marca 
a transferência simbólica do cargo de Reitor 

da Unicamp (foto: Antonio Scarpinetti)
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UEMASUL ABRE SELETIVO PARA BOLSA DE ESTÁGIO 
PÓS-DOUTORAL

A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação 
e Inovação (PROPGI), da Universidade Estadual 
da Região Tocantina do Maranhão (UEMASUL), 
divulgou edital para seleção de bolsista para 
estágio pós-doutoral. Para participar da seleção 
o candidato deverá encaminhar formulário de 
inscrição (apêndice II do edital) devidamente 
preenchido e demais documentos solicitados até 
o dia 23 de abril, seguindo o que estabelece o 
Edital n° 01/2021 -PROPGI/UEMASUL.

O candidato deverá ter até 5 anos de 
titulação na data de inscrição, considerando o ano da expedição do título, 
e ter experiência em uma das seguintes áreas de pesquisa: Linguagem, 
Memória e Ensino; Literatura, Diálogos e Saberes.

A bolsa é resultado do projeto apresentado pelo Mestrado em Letras da 
UEMASUL à Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico do Maranhão (FAPEMA) e à Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

A Pró-reitora de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação da UEMASUL, 
professora Maria da Guia Taveiro Silva, destacou que a bolsa faz parte do 
processo de consolidação das atividades realizadas pela universidade. 
“O objetivo é contribuir para o fortalecimento do Mestrado em Letras da 
UEMASUL. O projeto apresentado pelo grupo de trabalho formado pela 
UEMASUL, UEMA e UFMA, teve três bolsas aprovadas para três anos. A 
primeira bolsa será implementada na UEMASUL e tem validade de um ano”, 
explicou.

Link para acesso do Edital: https://www.uemasul.edu.br/portal/
publicacoes/?td=1&id=336

Mais informações: posgradpropgi@uemasul.edu.br

Fonte: Assessoria de Comunicação Uemasul

 

NO DIA MUNDIAL DO LIVRO, UERGS APRESENTA 
INICIATIVAS PARA DISPONIBILIZAR UM ACERVO 
DIGITAL

O dia 23 de abril é o “Dia Mundial do Livro” e a Universidade Estadual 
do Rio Grande do Sul (Uergs) aproveita a data para relembrar suas principais 
iniciativas para a promoção da leitura. Especialmente neste período 
de isolamento social, a Universidade tem se dedicado a disponibilizar à 
comunidade universitária um acervo digital com publicações de diversos tipos.

https://www.uemasul.edu.br/portal/publicacoes/?td=1&id=336
https://www.uemasul.edu.br/portal/publicacoes/?td=1&id=336
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Há alguns anos, a Biblioteca Central da Uergs já disponibiliza alguns 
conteúdos em um blog e na sua página no Facebook. Desde o ano passado, a 
equipe tem atuado na implementação da Biblioteca Virtual e do Repositório 
Institucional, lançados recentemente.

“A promoção da leitura é uma prática muito importante para o 
desenvolvimento da sociedade e do indivíduo. Ler um bom livro traz diversos 
benefícios para o leitor, não só para o processo de aprendizado acadêmico, 
mas também para o lazer. E isso vai muito além do livro físico”, ressalta a 
coordenadora do Sistema de Bibliotecas da Uergs, Carina Hentges.

Confira as principais iniciativas da Uergs para a disponibilização do 
acervo digital:

Biblioteca Virtual

Um acervo com mais de 9 mil e-books da Biblioteca Virtual foi 
disponibilizado à comunidade universitária da Uergs em fevereiro deste ano. 
A Biblioteca Virtual é a principal plataforma digital de livros do segmento 
universitário no Brasil e disponibilização desse serviço é uma das iniciativas 
do projeto Uergs Digital.

“A Biblioteca Virtual da Editora Pearson permite o acesso a livros técnicos 
e de literatura de maneira integral e simultânea, derrubando a barreira das 
bibliotecas físicas, através da tela do computador, smartphones ou qualquer 
dispositivo eletrônico. Alguns autores que podem ser encontrados lá são: 
Machado de Assis, Virgínia Woolf, Doris Lessing, Cora Coralina, Marina 
Colasanti e muitos outros”, afirma Carina.

Repositório Institucional

Lançado recentemente, o Repositório Institucional é espaço virtual que  
reúne livros, artigos e trabalhos de conclusão de curso, entre outros frutos 
da produção científica e intelectual da comunidade universitária da Uergs. 
O Repositório é um dos produtos do Programa Uergs Digital (https://uergs.
edu.br/uergs-digital), financiado com recursos da Assembleia Legislativa do 
Rio Grande do Sul.

“O nosso Repositório, bem como os repositórios de uma forma geral, é 
uma grande ferramenta para pesquisa científica. Com ele, é possível o acesso 
à produção intelectual da Universidade, com acesso ao texto completo. Isso 
incluirá a inserção da produção de livros eletrônicos da nossa comunidade 
acadêmica, em todas as áreas do conhecimento”, salienta a coordenadora 
do Sistema de Bibliotecas da Uergs. 

Bibliografias

Nos levantamentos das bibliografias exigidas pelos Projetos 
Pedagógicos dos Cursos (PPCs), a equipe da Biblioteca verifica se as obras 
são disponibilizadas para acesso sem curso para o usuário e online. Além 
disso, os links são atualizados para garantir o acesso e é feita uma análise 
para verificar se a publicação foi disponibilizada de forma legal.

https://uergs.edu.br/uergs-digital
https://uergs.edu.br/uergs-digital
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“Em geral, temos nesta categoria as obras de instituições de pesquisa 
e de órgãos governamentais (como ministérios, entre outros, e que, muitas 
vezes, não estão mais disponíveis em formato impresso). Além disso, também 
verificamos a disponibilidade na Biblioteca Virtual da Pearson de todas as 
obras indicadas. Assim, aquelas que não são gratuitas, mas estão disponíveis 
na base, também poderão ser acessadas de forma remota pelos alunos”, 
explica Carina.

Blog da Biblioteca Central

A Biblioteca Central mantém um blog onde é possível encontrar 
indicações de sites e de livros. De acordo com acordo com a bibliotecária Laís 
da Silva, responsável pelo blog, a intenção é que ele seja um local de referência 
para para outras fontes de pesquisa. “Pensamos nele, dentre tantas outras 
funções, como um lugar de divulgação de obras disponibilizadas online, 
gratuitas e disponíveis na Biblioteca Virtual da Uergs. Assim, é frequente a 
indicação de sites que disponibilizam obras para download de forma legal, 
respeitando a Lei de Direitos Autorais, e também o lançamento de obras em 
formato e-book”, disse a bibliotecária . 

A Biblioteca Central também tem uma página no Facebook onde são 
divulgados os conteúdos publicados no blog.

Algumas indicações de sites, coleções e obras que podem ser encontrados 
no Blog da Biblioteca Central:

Livros de Paulo Freire
http://bibliotecauergs.blogspot.com/p/paulo-freire.html

Livro da Série Educadores  
http://bibliotecauergs.blogspot.com/p/colecao-educadores.html

Domínio Público
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp

Editora da UFRJ
http://www.editora.ufrj.br/Download

Coleção História da África
https://bit.ly/3n0KofE

Scielo Books
http://books.scielo.org/

DOAB - Diretory of Open Acess Books
https://directory.doabooks.org/

Contribuições da pós-graduação brasileira para o desenvolvimento sustentável:  
        Capes na Rio+20 

https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/capesrio20-livro-portugues-pdf

A docência no Ensino Religioso: desafios e possibilidades - Dionísio Felipe                      
         Hatzenberger; Helena Venites Sardagna (Orgs.) 

https://www.editorafi.org/025religioso
 Fonte: Site Uergs. Texto:  Daiane de Carvalho Madruga

http://bibliotecauergs.blogspot.com/p/paulo-freire.html
http://bibliotecauergs.blogspot.com/p/colecao-educadores.html
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp
http://www.editora.ufrj.br/Download
https://bit.ly/3n0KofE
http://books.scielo.org/
https://directory.doabooks.org/
https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/capesrio20-livro-portugues-pdf
https://www.editorafi.org/025religiosohttp://
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 WEBINÁRIO DEBATE INTERNACIONALIZAÇÃO NA 
UNITAU

  A Pró-reitoria de Extensão (PREX) da Universidade de Taubaté (UNITAU) 
promove no dia 27 de abril o primeiro webinário do ano com o objetivo de 
fomentar o processo de internacionalização do ensino superior.

Victor Leonidas, gerente de projetos globais da Ambev, é o convidado 
do evento remoto que vai abordar o tema “a importância das competências 
interculturais para o mercado de trabalho”. O webinário acontece a partir 
das 19h com transmissão pelo zoom (ID 852 6053 7045).

“A universidade é o lugar do encontro e da troca dos saberes. Universidade 
é um espaço de cultura no qual diferentes culturas se encontram, e por 
isso é um contexto em que a interculturalidade deve se fazer cada vez mais 
presente”, afirma a Profa. Dra. Adriana Leonidas de Oliveira, coordenadora 
de Cooperação Internacional da UNITAU.

A Coordenadoria de Cooperação Internacional está diretamente 
vinculada à PREX e presta auxílio à comunidade acadêmica nos projetos 
conjuntos entre a UNITAU e universidades estrangeiras. Também auxilia 
alunos e professores a visitar essas instituições.

Segundo Adriana, o conceito UNITAU Internacional vai ser reforçado a 
partir deste ano com uma série de atividades. Outro webinário está previsto 
para ocorrer em maio e deverá ser voltado aos professores. Também será 
retomada uma pesquisa com o objetivo de mapear todas as ações voltadas 
à internacionalização dentro da graduação, pós-graduação e extensão na 
Universidade.

“O atual cenário da internacionalização da educação superior nos mostra 
que são múltiplas as possibilidades de se desenvolver a cooperação entre 
universidades, tais como a colaboração científica, tecnológica ou cultural, 
equipes conjuntas de pesquisa e publicações, diplomas compartilhados e 
a mobilidade de docentes e discentes na graduação e na pós-graduação”, 
finaliza a coordenadora.

Fonte: ACOM/UNITAU

 

UNIFAE É ESCOLHIDA PARA PROJETO-PILOTO DO 
TRIBUNAL DE CONTAS

Em função da pandemia e da impossibilidade de ações in loco, o Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo (TCE) adotou o uso de ferramentas de 
tecnologia da informação para cumprir seu papel orientativo e fiscalizatório 
dos entes públicos. A iniciativa, ainda em fase de implantação, consiste na 
formação de equipes técnicas que atuarão online, por meio de aplicativo 
específico, na verificação do cumprimento das metas contábeis, financeiras, 
orçamentárias e operacionais das instituições passíveis de fiscalização pela 
corte de Contas.
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Entre as autarquias municipais 
da região de São João da Boa Vista, a 
UNIFAE foi a escolhida para participar 
do projeto inédito de fiscalização 
remota. A primeira reunião virtual 
para ajustes de procedimentos 
ocorreu na manhã do dia 16 de abril 
entre o Reitor da UNIFAE, Prof. Dr. 
Marco Aurélio Ferreira; o diretor da 
Unidade Regional do TCE em Mogi-
Guaçu, Vanderlei Marçola, e William 
dos Santos Guilherme, agente da 
Fiscalização (TCE).  

“É uma medida embrionária que 
o TCE ainda não disciplinou, mas que 
poderá ser efetivada futuramente, 

após a definição da metodologia e aplicada institucionalmente. Pela sua 
dimensão administrativa, a UNIFAE está nos ajudando a verificar se o 
processo é exequível”, comenta o diretor da unidade regional do TCE. 

Para o reitor Prof. Dr. Marco Aurélio Ferreira, o fato de a UNIFAE ter 
sido a selecionada para o projeto-piloto do TCE valoriza as boas práticas de 
gestão desenvolvidas pelo Centro Universitário. 

 “Isto nos fortalece no sentido de aperfeiçoar os mecanismos de controle 
e na redução de apontamentos do próprio Tribunal. Outro aspecto desse 
modelo de fiscalização é o estreitamento de relações entre a UNIFAE e o TCE. 
Entendo que o TCE não apenas fiscaliza, mas colabora com a gestão”, afirma 
o reitor.

Fonte: Comunicação Unifae

Prof. Dr. Marco Aurélio Ferreira, reitor do 
Centro Universitário UNIFAE, participa de 
videoconferência com o diretor da Unidade 
Regional do TCE-SP, Vanderlei Marçola, sobre 
o projeto-piloto de fiscalização remota.


