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ABRUEM REALIZA PRIMEIRA REUNIÃO 
ADMINISTRATIVA PRESENCIAL APÓS O INÍCIO DA 
PANDEMIA DE COVID-19

A Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais 
(Abruem) realizará sua reunião administrativa do mês de setembro no próximo 
dia 29, a partir das 14h. Essa será a primeira reunião administrativa presencial 
realizada pela Associação após o início da pandemia de covid-19. O encontro 
ocorrerá na sede da Abruem, em Brasília. 

Entre as pautas a serem discutidas está a proposta de reforma do Regimento 
das Câmaras Técnicas da Associação e o 66º Fórum Nacional de Reitores da 
Abruem, que ocorrerá no início de dezembro em Juazeiro do Norte, no Ceará. A 
Universidade Regional do Cariri sediará o evento. 

Além de assuntos diversos, a reunião também terá como pauta o pedido de 
filiação da Universidade do Distrito Federal (UnDF). 

Assessoria de Comunicação Social da Abruem

REITORES DA ABRUEM SE REÚNEM COM DEPUTADOS
Está agendada para o próximo dia 29 de setembro, a partir das 11h, reunião 

entre os reitores das universidades filiadas à Abruem, o deputado federal 
Danilo Cabral e outros parlamentares. O encontro, que ocorrerá na Câmara dos 
Deputados, em Brasília, tem como objetivo discutir a Frente Parlamentar em 
Defesa das Instituições Estaduais e Municipais.  

Assessoria de Comunicação Social da Abruem

 

ABRUEM PARTICIPA DO MAIOR ENCONTRO DE 
EMPREENDEDORISMO JOVEM DO MUNDO

A reitora do Centro Universitário 
de Mineiros e presidente da Câmara 
de Extensão da Abruem, Juliene 
Rezende Cunha, representou 
a Associação na manhã desta 
sexta-feira, 17, na 28ª edição do 
considerado maior encontro de 
empreendedorismo jovem do 
mundo, o Encontro Nacional de 
Empresas Juniores (ENEJ).

Ano XXII - Edição 431 - Brasília, 17 de setembro de 2021.
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O evento, que está sendo realizado entre os dias 17 e 19 de setembro, 
já impactou mais de 70 mil jovens em edições anteriores e seu principal 
objetivo é despertar a capacidade de transformação de empreendedores 
do Movimento Empresa Júnior (MEJ). A programação é inteiramente digital e 
nesta edição já tem mais de 7 mil inscritos.

“O Movimento Empresa Júnior mobiliza mais de 25 mil jovens e conta 
com 1.400 empresas juniores, espalhadas nas 27 unidades federativas do 
país. Ano passado, alcançamos um volume de R$ 49 milhões que foram 
revertidos em 34 mil projetos para a capacitação e formação empreendedora 
de jovens. Temos uma agenda socioeconômica significativa para o Brasil”, 
destaca a presidente-executiva da Confederação Nacional de Empresas 
Juniores (Brasil Júnior), Fernanda Amorim.

Assessoria de Comunicação Social da Abruem

NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DA UERGS 
LANÇA CONCURSO PARA CRIAÇÃO DE MARCA

O Núcleo de Inovação 
Tecnológica da Uergs (NIT) lançou 
um concurso para a criação de 
sua marca. As inscrições são 
gratuitas e estarão abertas até o 
dia 20 de outubro de 2021.

O concurso para a escolha 
da marca do NIT é aberto a 
estudantes ou profissionais com 
formação técnica ou superior 
em Publicidade e Propaganda 

ou Design Gráfico. Cada participante poderá apresentar até duas propostas 
 de marca.

Para realizar a inscrição é necessário preencher o formulário de inscrição 
e enviar para o e-mail nit@uergs.edu.br com a proposta de marca em anexo.

Entre outras ações, o NIT atua na viabilização do registro de proteção 
da propriedade intelectual desenvolvida por estudantes e por funcionários 
do quadro docente e do quadro técnico e de apoio administrativo da Uergs. 

O resultado final do certame será divulgado no dia 11 de novembro  
de 2021.

Confira o edital em:

uergs.edu.br/upload/arquivos/202109/09155651-edital-nit-2021.pdf  

Fonte: Uergs
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ASSEMBLEIA UNIVERSITÁRIA DOS 53 ANOS DA 
UERN SERÁ TRANSMITIDA ONLINE

A Assembleia Universitária que marca os 53 anos da Universidade 
do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) acontece no próximo dia 28 e 
será marcada pela posse da reitora eleita Cicília Maia e do vice-reitor 
eleito, Francisco Dantas (Chico Dantas), que irão gerir a Uern nos próximos 
 quatro anos.

Neste ano, as comemorações de aniversário da Universidade estão 
pautadas na difusão dos direitos humanos e Agenda 2030 da ONU. Em 
atenção aos decretos vigentes no combate ao contágio do coronavírus, 
o acesso à  Assembleia Universitária será restrito a representações das 
categorias docente, técnica e discentes; dos poderes Executivo e Legislativo 
e homenageados.

Serão homenageados na Assembleia:

Títulos Honoríficos:

Prof. Dr. Paulo Reglus Neves Freire  – Paulo Freire (in memoriam) – Dr. 
Honoris Causa

Poeta Francisco Agripino de Alcaniz – Chico Traíra (in memoriam) – 
Professor Honoris Causa

Profa. Dra. Maria Ivonete Soares Coelho – Professora Hemérita

TNS Hulda Nunes da Paz Bezerra (in memoriam) – Mérito Administrativo

Medalha da Abolição:

Associação de Apoio aos Portadores de Câncer de Mossoró e Região

Ambulatório LGBTT+

Consultório de Rua

Albergue de Mossoró

Ambulatório da Faculdade de Ciências da Saúde

Professor Aposentado Olismar de Medeiros Lima (in memoriam)

O público poderá acompanhar a Assembleia através da transmissão ao 
vivo pela TCM (canal  01 – pacote família ou canal 20.7 – Pacote compacto); 
Canal Uern Oficial (YouTube e Facebook) ou Uern TV (canal 23.1 da TCM).

Comemorações – Além da Assembleia Universitária, uma série de 
comemorações irá acontecer durante o mês de setembro alusiva aos 53 
anos da Uern.

A programação acadêmica teve início com a abertura da Campanha 
Setembro Amarelo UERN pela Vida, em combate ao suicídio. Nesta semana 
acontece a XV Edição do Festival de Teatro da Uern (Festuern), que está 
sendo transmitido pelo Canal Festuern no YouTube. A programação ainda 
inclui os 30 anos do PETCIS; II Congresso Nacional Uern, que homenageia o 
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centenário de Paulo Freire, com o tema (Re)Conexões para a Educação do 
Amanhã; e a Corrida Virtual Via UERN.

A programação festiva do aniversário da Uern também inclui o Culto 
Evangélico, Sessão Solene na Câmara Municipal de Mossoró, Culto aos Orixás 
e Missa em Ação de Graças

Fonte: Uern. Texto: Luziária Machado 

UEMASUL E UNIVERSIDADE DE CABO 
VERDE FIRMAM ACORDO DE COOPERAÇÃO 
INTERNACIONAL

 A Universidade 
Estadual da Região 
Tocantina do 
Maranhão (UEMASUL) 
e a Universidade de 
Cabo Verde (Uni-CV) 
assinaram, na manhã 
desta segunda-

feira (13), um Acordo de Cooperação Internacional que tem como objetivo 
estabelecer o intercâmbio de conhecimentos e assistência técnica e científica, 
relacionados ao ensino, pesquisa, extensão, inovação, administração 
universitária e capacitação de recursos humanos entre as duas instituições. 
O acordo prevê ainda o estímulo e a implementação de programas de 
cooperação técnico-científica e cultural.

Na cerimônia, realizada de forma remota, estiveram presentes as 
Gestões Superiores da UEMASUL e da Uni-CV, além dos Diretores de Centro 
da UEMASUL e dos diretores e professores dos cursos de Letras Português 
dos campi Açailândia, Estreito e Imperatriz. A cooperação entre a UEMASUL 
e a Uni-CV será baseada na participação conjunta das duas instituições, com 
o propósito de acelerar e assegurar a expansão qualitativa e quantitativa no 
ensino superior. 

A Reitora na UEMASUL, professora Elizabeth Nunes Fernandes, falou 
sobre a emoção da assinatura do primeiro Acordo Internacional da instituição. 
“É de uma emoção e de uma importância muito grande esse momento para 
nós. É o nosso primeiro acordo internacional e com uma universidade tão 
especial, que nos acolheu tão bem. Além da afinidade da língua, temos outra 
afinidade, que é a de estudar a África, entender a importância da nossa 
história, de tudo que nos liga dentro desse continente. A internacionalização 
não acontece de uma hora para outra, ela se constrói. E este é o caminho. 
A UEMASUL é uma universidade regional, mas com visão internacional. 
Queremos uma universidade que ultrapasse todas as fronteiras, nacionais e 
internacionais”, destacou.
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O acordo prevê a execução do projeto Conexões Linguísticas e Literárias 
Brasil-Cabo Verde, que possibilitará a troca de saberes entre alunos e 
professores do Brasil e de Cabo Verde, fortalecendo os estudos culturais 
sobre as literaturas em contato. O projeto irá desenvolver atividades de 
aperfeiçoamento profissional voltadas para a formação continuada do 
professor de literatura brasileira e cabo-verdiana, promovendo o intercâmbio 
acadêmico virtual e presencial de professores e estudantes cabo-verdianos  
e brasileiros.

Ainda como parte do projeto Conexões Linguísticas e Literárias Brasil-
Cabo Verde, será criado o Grupo de Apoio à Pesquisa e Divulgação da Língua 
Portuguesa e suas literaturas–    GAP –DLLP – UEMASUL/Uni-CV, que terá 
como finalidade o desenvolvimento de atividades de formação continuada 
para alunos da graduação e professores de língua e literatura de língua 
portuguesa da rede básica de ensino de Imperatriz e de Cabo Verde. 

Para a professora Maria de Lourdes Gonçalves, Pró-Reitora para a 
Extensão Universitária da Uni-CV, que representou a Reitora Judite Medina 
do Nascimento na cerimônia, a assinatura do acordo irá fortalecer ainda 
mais as duas instituições. “Acreditamos que as parcerias entre as nossas 
instituições vão nos permitir desenvolver pesquisas comparativas que 
abrangem espaços das duas regiões. Um outro aspecto que gostaríamos de 
ressaltar, é que a nossa universidade possui uma forte vocação internacional 
alinhada com a própria natureza da Nação. Este acordo de cooperação será 
um instrumento fortalecedor nas áreas de ensino, de pesquisa, de extensão. 
Iremos juntos promover um salto quantitativo entre as nossas instituições, 
em uma parceria que desejamos que seja auspiciosa”.

Atividades

Entre as atividades de cooperação estão o intercâmbio de professores, 
pesquisadores, estudantes e servidores técnico-administrativos; o 
desenvolvimento de projetos de pesquisa científica e publicações de forma 
conjunta; a promoção de eventos, como palestras, simpósios e workshops; 
entre outros. No cronograma de atividades a serem desenvolvidas pela 
UEMASUL e a Uni-CV, está previsto ainda a oferta de cursos livres de línguas e 
saberes locais, de Literatura Cabo-verdiana, de Cultura e Literatura Brasileira 
e de Linguagem cinematográfica e outras artes. Os cursos têm previsão de 
oferta para fevereiro de 2022.

O acordo tem duração de cinco anos e as atividades serão iniciadas 
ainda neste mês de setembro. São responsáveis pelo desenvolvimento 
dos projetos, frutos do acordo, a Pró-Reitoria de Gestão e Sustentabilidade 
Acadêmica (PROGESA); Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e 
Inovação (PROPGI); Assessoria de Assuntos Internacionais da UEMASUL; 
Programas de Pós-Graduação da UEMASUL e da Uni-CV e a Cátedra Eugênio  
Tavares da Uni-CV.

 Fonte: Uemasul
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 COM “CLUBE DE LEITURA”, CURSO DE LETRAS DA 
UNITAU VENCE TERCEIRA EDIÇÃO DO GAME  
SE JOGA 

            Desde o início do 
segundo semestre, o game 
Se joga tem movimentado 
a Universidade de Taubaté 
(UNITAU). A terceira edição do 
jogo trouxe um novo formato 
para integrar os calouros 
e veteranos dos cursos. 
Os alunos da graduação 
presencial e da Educação a 
distância foram desafiados 
a elaborar um projeto de 

extensão que tivesse como norte um dos objetivos da Carta do III Fórum 
de Extensão, para ser aplicado pela Universidade e que contribuísse  
com a comunidade. 

            As equipes foram formadas por um aluno como líder, cinco 
outros alunos (sendo pelo menos um ingressante) e um professor. O grupo 
vencedor terá seu projeto de extensão colocado em prática pela Pró-reitoria 
de Extensão (PREX) em 2022, e os alunos serão premiados com seis bolsas 
estudantis de R$250,00 de desconto nas mensalidades no primeiro semestre 
de 2022,prêmio concedido pela Pró-reitoria Estudantil (PRE). 

“É algo que envolve toda a comunidade, o professor, o aluno e gera um 
impacto, que é o que a gente espera. Transformar aquilo que vemos em 
sala de aula em benefício da população, principalmente da população que 
mais necessita de conhecimento e acolhimento”, pontuou a Pró-reitora de 
Extensão, Profa. Dra. Letícia Maria Pinto da Costa, na live de encerramento 
da competição.  

            No dia 30 de agosto, as oito equipes inscritas apresentaram 
suas propostas em um pitch de 5 minutos, ao vivo, no canal da TV UNITAU. 
Os grupos expuseram suas ideias, relataram a demanda encontrada e as 
pessoas que sofrem com ela, a solução e o diferencial que garantia destaque 
em seu projeto. A banca de jurados foi composta pela Profa. Ma. Angela 
Popovici Berbare (Pró-reitora de Graduação), pela Profa. Dra. Letícia Maria 
Pinto da Costa(Pró-reitora de Extensão), pelo Prof. Dr. Renato Rocha(Pró-
reitor de Administração), por Adriana Mussi, (Vice-prefeita de Taubaté) e por 
Paloma Borges (Presidente do Diretório Central dos Estudantes). 

Para a Pró-reitora Estudantil, Profa. Dra. Máyra Cecilia Dellú, este foi 
um momento de aprendizado riquíssimo e indispensável, que amplia as 
possibilidades profissionais e oferece aos alunos a possibilidade de concluir 
o ensino superior com efetivo retorno para a sociedade. “Fiquei muito feliz de 
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ver várias iniciativas bacanas e importantes. São sementes de transformação 
na comunidade. Mobiliza os alunos sobre a importância de estender o nosso 
conhecimento, isso é que faz a diferença”, conclui. 

Conheça os projetos apresentados:  

O curso de Biologia apresentou o projeto “Animais urbanos: onde 
vivem e quem são”, que tem como objetivo ensinar estudantes do Ensino 
Fundamental I e II sobre a importância de espaços de conservação ambiental 
para a preservação da fauna de áreas urbanas.  

A equipe do curso de História presencial expôs o projeto “Patrimônio 
vivo: (Re)conhecendo o Mercado Municipal de Taubaté”, que consiste em 
promover o conhecimento da comunidade sobre o bem patrimonial da 
cultura popular da cidade.  

O grupo da Medicina Veterinária propôs o projeto “UNITAU AU AU”, que 
tem como intuito levar para as escolas animais domésticos, para conscientizar 
as crianças sobre respeito e responsabilidade. 

A equipe da Agronomia projetou o “Reciclatau”, que visa promover o 
conhecimento sobre a coleta seletiva dentro da Universidade. O projeto 
tem como base a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), 
em acordo com os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS), que 
envolvem a área econômica, a social 
e a ambiental. 

O Departamento de 
Comunicação Social trouxe a 
proposta da “Agência integra”, que 
tem como foco auxiliar o marketing 
da empresa de micro e pequenos 
empreendedores da cidade  
de Taubaté.  

A proposta do curso de Direito 
“Ressocialização de ex-detentos: as 
articulações possíveis entre as organizações dos bairros e o Departamento 
de Direito da UNITAU” tem como finalidade criar um laço entre a Universidade 
e a sociedade civil para a reinserção de presidiários na população.  

A equipe de História integrada apresentou o projeto “Memória e 
identidade: a recuperação das experiências sociais”, para a criação de uma 
plataforma em que a comunidade poderia preservar sua conexão com 
a sua história e com a de locais públicos, com o auxílio dos professores e  
dos estudantes. 

Já a equipe vencedora da terceira edição do game “Se joga”, formada 
por estudantes do curso de Letras da UNITAU, idealizou um clube de leitura 
e escrita, o “Clube de Letras”. O projeto é voltado para alunos do Ensino 
Fundamental II e do Ensino Médio, e pretende desenvolver a leitura e escrita 
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dos estudantes, dialogando com suas percepções culturais e cognitivas. A 
equipe foi orientada pela Profa. Ma. Thais Travassos, com a participação da 
líder Karina Bittencourt, e dos alunos Gabriel Castro,Júlia Mafuz, Tatiana, 
Carolina Trabuco e Samuel Abreu. 

            “Estamos muito animados para colocar esse projeto em prática. 
Nós estamos passando por momentos muito difíceis, mas também estamos 
comemorando a volta das escolas, em que nós, professores e alunos, 
podemos estar juntos de novo. Então, ficamos muito felizes de poder levar 
essa proximidade tanto para o nosso Departamento de Letras, mas também 
para a comunidade de Taubaté”, comenta Karina Bittencourt, aluna do curso 
de Letras e líder da equipe vencedora.  

A live ainda está disponível no canal da TV UNITAU. 

Fonte: Acom Unitau. Texto: Bianca Guimarães 

XXII ENCONTRO DE PESQUISADORES UNI-FACEF 
RECEBE SUBMISSÃO DE TRABALHOS

 O Comitê Organizador do XXII ENCONTRO DE 
PESQUISADORES Uni-FACEF está recebendo inscrições 
e submissões de trabalhos para a edição 2021, que 
acontecerá na modalidade on-line nos dias 04 e 05 de 
novembro de 2021. As submissões de trabalhos devem 
ser feitas até 10 de outubro de 2021.

Mais informações estão disponíveis no site: http://
eventos.unifacef.com.br/encpesq/2021

 Fonte: Unifacef
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