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TRINTA
ANOS DA
ABRUEM
ABRUEM, 30 ANOS DE LUTA PELO
ENSINO SUPERIOR
Às 18 horas e 30 minutos do dia 25 de outubro de 1991, na
cidade de Maringá, no Paraná, nascia a Associação Brasileira
dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais. A
Associação foi criada durante a realização do XII Fórum de
Reitores das Universidades Estaduais e Municipais Brasileiras,
sob a presidência do reitor da Universidade Estadual da
Paraíba à época, professor Itan Pereira da Silva.
O reitor da Fundação Universidade Estadual de Maringá
(Fuem), Décio Sperandio, anfitrião do evento, foi eleito como
vice-presidente da Associação. Como secretário executivo foi escolhido o professor
da Unicamp, Silvio Ernesto Batusanschi. No mesmo Fórum, foi aprovado o Estatuto
da Associação que a define como uma entidade jurídica de direito privado, sem
fins lucrativos, com sede na Capital da República.
Além dos eleitos para presidir a Associação, são associados fundadores da
Abruem as seguintes autoridades da época: Antônio Gonzaga Chimbinho, reitor
FURRN; Perípedes Franklin Maia Chaves, reitor Uece; Manoel Viegas Campbell
Moutinho, reitor da Uepa; Cléber Mendes Silva, reitor da Uema; Almir Bittencourt
da Silva, reitor da Uespi; Joaquim de ALmeida Mendes, reitor da Uneb; Altamirando
de Cerqueira Marques, reitor da Fespi; Josué da Silva Melo, reitor da Uefs; José Dias
Sobrinho, pró-reitor da Unicamp; Paulo Milton Barbosa Landim, reitor da Unesp;
João Carlos Thompson, reitor da UEL; João Carlos Gomes, reitor da UEPG; e José
Kuiava, reitor da Unioeste.
Abruem - Antes da criação oficial da Abruem, os reitores das universidades
estaduais e municipais já se reuniam por meio do Fórum dos Reitores, constituído
em meados dos anos 1980. Com o objetivo de principal de promover a integração
das universidades estaduais e municipais, sua valorização e defesa, a Abruem foi
criada por votação unânime de mais de 15 reitores de universidades brasileiras.
E, desde então, a ação principal da Associação tem sido proporcionar um

espaço de discussão em que os reitores das 47 universidades públicas
brasileiras hoje filiadas troquem informações, discutam e aprofundem
temas prioritários da agenda do Ensino Superior e decidam sobre ações de
interesse comum. A Abruem, por meio de suas filiadas, está presente hoje em
22 estados brasileiros, com aproximadamente 700 mil alunos regularmente
matriculados em graduações, mais de 43.200 docentes e 65 mil servidores
técnico-administrativos vinculados.
Ao
todo,
as
universidades
associadas ofertam à população em
geral 26 hospitais universitários, 13
hospitais veterinários e 69 estruturas
odontológicas.
Como
principal
característica a capilaridades, as
IES estaduais e municipais ofertam,
hoje, 4.271 cursos de graduação, 782
Programas de Pós-Graduação Stricto
Sensu (PPGSS) a nível de mestrado
e 521 PPGSS a nível de doutorado.
Estão matriculados regularmente nos
PPGSS, mais de 111 mil estudantes/
pesquisadores.
Além disso, por meio de suas
Câmaras Técnicas - estruturas que
têm como propósito auxiliar no
desenvolvimento
das
atividades
administrativas das instituições de ensino superior-, a Abruem consegue
abarcar discussões que envolvem diversas temáticas acerca das realidades
das universidades estaduais e municipais do País.

Presidência
A Abruem é um dos segmentos característicos das Instituições de Ensino
Superior do Brasil e sua Presidência é assumida por um dos reitores das
universidades que lhe são filiadas, eleito pelos pares para um mandato de
dois anos, valendo esta norma para a eleição também do Vice-Presidente.
Atualmente, o reitor da Unemat, Rodrigo Zanin, e reitor da UPE, Pedro Falcão,
são, respectivamente, presidente e vice-presidente da Associação.
A entidade conta, ainda, para o exercício de suas funções, com o Conselho
Pleno, que é sua principal instância decisória; com o Conselho Deliberativo;
com o Conselho Fiscal; e com uma Secretaria Executiva.
Informativos - Neste mês de outubro, todos os informativos da
Associação trarão recortes dos 30 anos da Abruem e da importância da
Associação para o cenário da Educação Superior Nacional. Não perca.
Assessoria de Comunicação Social da Abruem
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CONTINUAM ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA O
3º SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO EM
EDUCAÇÃO SUPERIOR (SIIES), ORGANIZADO PELA
ABRUEM E PELA UVPR
O 3º Simpósio Internacional de Inovação em Educação Superior está
com inscrições abertas pelo uvpr.pr.gov.br/siies. O evento ocorrerá no mês
de novembro de 2021, em duas etapas: de 10 a 12 e de 17 a 19. Ao todo,
serão 16 painéis temáticos com convidados de destaque representando seis
países. Além disso, o Simpósio receberá trabalhos acadêmicos em três eixos
temáticos.
Juntamente com o II Seminário de Metodologias Inven(Ativas), esta edição
do SIIES é organizado pela Câmara de Educação a Distância da Associação
Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais (Abruem)
e pela Universidade Virtual do Paraná (UVPR) vinculada à SuperintendênciaGeral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná, com apoio da
Fundação Araucária. O comitê organizador é coordenado pela UEPG e pela
Unicentro.
O objetivo do III SIIES é trazer à discussão temas que são urgentes para as
universidades, tendo em vista o contexto de avanços ocorridos na sociedade
tecnológica, os quais devem ser amplamente discutidos por professores,
pesquisadores, estudantes e sociedade. Por isso, a temática escolhida é:
“Universidade do Futuro e o Futuro das Universidades: transformação digital
e pedagogias plurais”.
Além de mesas temáticas sobre assuntos pertinentes, os eventos
receberão trabalhos, sendo artigos cientíﬁcos, resumos expandidos e relatos
de experiências, com publicação em anais.
Em virtude da pandemia, as iniciativas serão realizadas no formato
100% on-line, em plataforma especíﬁca, a partir de transmissão de painéis
de discussão e com comunicações orais em formato de vídeo, com posterior
discussão síncrona nos dias dos eventos.
Dúvidas podem ser enviadas para eventosiies21@gmail.com.
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UEPA PROMOVE ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA A
SAÚDE DOS ROMEIROS
Nesta sexta-feira, 8, dia da
única romaria do Círio 2021, a
Universidade do Estado do Pará
(Uepa) promove assistência
à saúde dos romeiros que
pagarão promessas e cumprem
o traslado a pé. Alunos
do Curso de Enfermagem
estarão das 8h às 13h em uma
atividade voluntária, no posto
de atendimento montado no
Campus II, o Centro de Ciências
Biológicas e da Saúde (CCBS). No
local será feita a troca de curativos e bandagens, além de apoio na reposição
alimentar, hidratação com doação de água, massagem nos pés e aferição de
pressão arterial e glicemia.
O curso de Enfermagem, todos os anos no período do Círio, organiza
junto aos discentes uma ação de voluntariado, por meio de atendimentos
de assistência a saúde dos romeiros. Este ano, a ação de atendimento aos
romeiros contará com a parceria do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) do
Estado do Pará.
Segundo a coordenadora do curso de Enfermagem, Margarete
Bittencourt, irão participar seis voluntários. O foco é realizar um atendimento
humanizado, além da manutenção dos curativos e cuidados como bemestar do romeiro. “Nossa intenção é ajudar os romeiros a cumprirem suas
promessas e eu e meus alunos estaremos lá nos voluntariando em prol
dessas pessoas, pensando sempre o melhor para o bem-estar deles naquele
momento”, afirmou.
Para a discente do oitavo semestre do curso de Enfermagem da Uepa,
Natália Cantuária, a ação de atendimento aos romeiros do Círio é uma
proposta que possibilita a execução de diversas práticas aprendidas durante
a graduação. “Todos os anos essa ação de voluntariado que o curso de
Enfermagem da Uepa promove é um bom momento para a gente, como
profissionais em formação, testarmos nossos conhecimentos práticos, além
de ganhar experiência para lidar com o público na rua”, comentou.

Celebrações
Desde o fim de setembro, a comunidade da Uepa vem realizando
pequenas celebrações em alusão ao Círio de Nazaré. No dia 30 foi realizada
uma missa na Escola de Enfermagem Magalhães Barata, que emocionou os
presentes.
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O Centro de Ciências Naturais e Tecnologia (CCNT) e a Escola Superior
de Educação Física também realizaram missas, na última quinta-feira, 6. No
mesmo dia, o Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) realizou uma
pequena procissão pelo campus. Já nesta sexta-feira, 8, às 8h, será realizada
a missa do Círio no Ginásio no Campus II.
Fonte - Ascom Uepa. Texto: Marília Jardim (Ascom Uepa) e Daniel
Leite Jr. Fotos: Daniel Leite Jr (Ascom Uepa) e Nailana Thiely

UECE, URCA, UVA, NUTEC E ESP PROMOVEM A 1ª
SEMANA DA INOVAÇÃO DO CEARÁ
Universidade Estadual do Ceará (UECE), Universidade Regional do
Cariri (URCA), Universidade do Vale do Acaraú (UVA), Núcleo de Tecnologia
e Qualidade Industrial do Ceará (NUTEC) e Escola de Saúde Pública do
Ceará (ESP/CE), como Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação
(ICTs), se unem para realizar a 1ª Semana de Inovação do Ceará, com o
tema “Mecanismos de desenvolvimento regional”. A iniciativa vai apresentar
o potencial das ICTs cearenses no que tange à pesquisa, à inovação e ao
desenvolvimento, articulando e divulgando diversas soluções inovadoras já
idealizadas ou implementadas no Estado.
A 1ª Semana da Inovação do Ceará acontecerá entre os dias 18 e 22
outubro de 2021, em comemoração ao mês da inovação no Brasil. Serão 35
eventos voltados para a área da propriedade intelectual, industrial, inovação
social, indicação geográfica, Geopark e programas estaduais. A Semana conta
com o apoio da Careables.org, plataforma internacional que visa distribuir
cuidados de saúde abertos e inclusivos aos cidadãos com base na fabricação
digital.
“Vamos aprofundar o debate sobre os tipos de proteção existentes em
cada ciência, sobre o que é desenvolvido nos ambientes acadêmicos que
ultrapassa os muros das universidades, e sobre as possibilidades futuras
para a inovação no estado”, explica o coordenador do evento, Cientista-chefe
de Inovação do Ceará e docente da UECE, Samuel Façanha.
Toda a programação ocorrerá de forma virtual, por meio dos canais
no YouTube das instituições participantes, e será totalmente gratuita. As
inscrições para emissão de certificados estão abertas e serão realizadas pela
plataforma Sympla. O público deverá clicar no(s) evento(s) de interesse para
realizar inscrição.

Pré-evento Pontes para a Saúde: Berlim vai para a
Semana de Inovação do Ceará
Em preparação à 1ª Semana de Inovação, um pré-evento internacional
será realizado no dia 14 de outubro, às 16h horário de Brasília (19h no horário
de Berlim). O painel online visa estabelecer uma ponte entre pesquisadores,
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profissionais e formuladores de políticas da cidade de Berlim e do estado do
Ceará, no Brasil, sobre o tema “Open & Public Health”.
Os palestrantes de Berlim apresentarão suas realizações e desafios
em cuidado e saúde, e também as possibilidades de iniciativas de
compartilhamento de recursos para futuras colaborações. Participam do
evento Fadia Elgharib, da careables.org, Sebastian Jünemann, da cadus.org e
ainda Alina Weber e Flo Huss, da be-able.info. Haverá tradução simultânea.
Com o tema “Mecanismos para o desenvolvimento regional”, o painel
apresentará o potencial das TIC (Instituições Científicas, Tecnológicas e de
Inovação) do Ceará em pesquisa, inovação e desenvolvimento. O objetivo é
disseminar soluções inovadoras concebidas e implementadas no Estado.

Programação
18/10 (Segunda-feira)
09h – Painel de Abertura da Semana de Inovação
10h – Direitos e deveres do inventor/autor e como lidar com a pirataria
13h – Patentes e Artigos Científicos: Estratégia como fonte para
a inovação
15h – Riscos e vantagens dos depósitos de patentes no Brasil e exterior
18h – Abertura do Concurso modelo de negócios
19/10 (Terça-feira)
10h – Jogos, livros, músicas e traduções: As diversas ciências e a proteção
do direito autoral 13h – A propriedade Industrial e os tipos de proteção
15h – Trâmites prioritários: como acelerar o seu pedido de patente
no INPI
16h – As competências necessárias aos trabalhadores da Indústria 4.0
17h – Mentoria modelo de negócio (não é aberto ao público geral –
somente equipes participantes do concurso)
17h – Geoproduto: O programa de desenvolvimento sustentável do
Geopark Araripe
19h – Indicação geográfica: desenvolvimento territorial e inovação
20/10 (Quarta-feira)
09h – Inovação Social na ICTS cearenses
10h30 – Oficina de Patentes: Princípios de busca e redação
13h – Generosidade Intelectual: proteger para garantir acesso
14h – Saúde pública: uma visão de futuro para soluções abertas, feitas
sob medida, co-projetadas e replicáveis
16h – Novos Instrumentos de Inovação e desenvolvimento regional
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15h – Mesa redonda Programa Cientista chefe: O elo do meio acadêmico
com a gestão pública
17h – Mentoria modelo de negócios (não é aberto ao público geral –
somente equipes participantes do concurso)
19h – Inovação ambiental: da administração pública a startups
21/10 (Quinta-feira)
09h – Mesa redonda: Os NITS da UVA, NUTEC UECE,URCA e ESP
10h30 – Oficina de Patentes: Princípios de busca e redação
14h – Inovação tecnológica na indústria de alimentos
17h – Palestra Master Pitch
17h – Clusters de inovação: Os municípios, o empreendedorismo e a
indústria Cearense
22/10 (Sexta-feira)
09h – Inovação e Covid-19: Experiências cearenses para o enfrentamento
à pandemia e a relação com outras experiências no país
10h30 – Oficina de Patentes: Princípios de busca e redação
15h – Pitch do Concurso modelo de negócios (não é aberto ao público
geral – somente equipes participantes do concurso)
16h – Mesa redonda: Encontro da REDENIT-CE
18h – Encerramento
Serviço
1º Semana da Inovação no Ceará
Data: 18 a 22 de outubro de 2021
Local: canais do Youtube das instituições participantes
https://youtube.com/espceara
https://www.youtube.com/channel/UCCvjkw078ExuGKdtBJoAwew
https://www.youtube.com/results?search_query=nutec+ce
Gratuito
Programação completa, com links de inscrição: https://www.sympla.
com.br/1-semana-de-inovacao-do-ceara__1369239
Fonte: Uece
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NÚCLEO DE PESQUISAS EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL
E CIENTÍFICA DA UPE PROMOVE SÉRIE DE VÍDEOS
EM COMEMORAÇÃO DOS 30 ANOS DA INSTITUIÇÃO
Dentro das comemorações dos 30 anos da Universidade de Pernambuco
(UPE), o Núcleo de Pesquisas em Educação Ambiental e Científica (NUPEAC)
preparou uma série de vídeos no YouTube com entrevistas de professores
de todas as unidades da instituição espalhadas pelo estado.
O projeto se chama “UPE de portas abertas”. São 15 episódios, onde
os docentes de diversas áreas de formação e atuação vão falar sobre as
atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação que estão sendo
desenvolvidas na universidade.
A produção, apresentação e roteiro dos vídeos é da professora do
Instituto de Ciências Biológicas (ICB/UPE), Mariana Guenther.
O vídeo de apresentação da série já está no ar e disponível em: https://
www.youtube.com/watch?v=ADCGH3jlOAI
Fonte: UPE

CONEXÃO SOLIDÁRIA: UNIMONTES REPASSA 33
NOVOS SMARTPHONES A ACADÊMICOS DE VÁRIOS
CURSOS
A campanha “1 computador doado = 1 aluno
conectado” contemplou 33 acadêmicos esta semana. O
reitor da Unimontes, professor Antonio Alvimar Souza,
presidiu a solenidade de entrega dos smartphones (J8
da Samsung, carregadores, fones de ouvido, capas para
proteção e cabos USB). Os equipamentos foram doados
pela Delegacia da Receita Federal em Montes Claros.
A assinatura do ato de destinação das mercadorias
ocorreu no Salão dos Conselhos, no prédio da reitoria.
Iniciada em 2020, durante a Pandemia, a campanha
“1 computador doado = 1 aluno conectado” já beneficiou
acadêmicos de vários cursos da Universidade. Os
aparelhos foram repassados à Unimontes via Fundação
de Apoio Desenvolvimento do Ensino Superior do Norte de Minas (Fadenor),
representada pelo diretor técnico e institucional, professor Roney Versiane
Sindeaux.
Além reitor da Unimonte, professor Antonio Alvimar Souza, a solenidade
também contou com a presença da vice-reitora professor Ilva Ruas de Abreu,
do pró-reitor de Extensão, Paulo Eduardo Gomes de Barros (Duda) e do
coordenador do Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE), Gilson Fróes.
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“Estar na Universidade é um grande
privilégio. Há um esforço desta gestão para
que a Universidade possa ser a melhor
experiência possível, atendendo a todos,
com ensino público gratuito e de qualidade,
sem que tenham gastos adicionais. A
entrega destes aparelhos significa um
gesto de confiança, de que precisamos
investir mais em educação, para que vocês
consigam trilhar o caminho com mais
sucesso”, lembrou o reitor .
Fonte: Unimonte. Texto e fotos: Andrey Librelon/Unimontes

JUBS 2021 PROTOCOLOS DE BIOSSEGURANÇA
Com um protocolo de biossegurança contra a covid-19 rigoroso e
bastante elogiado, a Universidade de Rio Verde-UniRV integrará mais uma
vez o time de profissionais da saúde responsável pela testagem em massa
dos atletas que irão participar dos Jogos Universitários Brasileiros – JUB’s. A
maior competição esportiva universitária da América Latina, acontecerá em
Brasília de 10 a 18 de outubro, e contará com a participação de 35 acadêmicos
das Faculdades de Enfermagem e Fisioterapia da UniRV que estarão sob a
coordenação do Pró-Reitor de Assuntos Estudantis, professor Dr.Elton Brás.
Nesta edição, o JUB’s 2021 espera reunir aproximadamente 4 mil
estudantes atletas de 400 universidades do país, além de 2 mil oficiais,
técnicos e árbitros. De acordo com os procedimentos de saúde adotados
pela comissão organizadora dos jogos a Confederação Brasileira do Desporto
Universitário (CBDU), a testagem de todas as delegações, o distanciamento
social, a utilização de álcool em gel nas dependências e o uso de máscaras
será obrigatório.
A orientação para quem já possui a primeira e segunda dose, ou dose
única da vacina contra a covid-19 é trazer documento de comprovação das
duas doses ou dose única impresso (Cartão de Vacina Original ou gerado pelo
aplicativo ConectSUS) para ser entregue no momento do credenciamento.
Aos que não completaram o ciclo de imunização será necessário a realização
do teste rápido para antígeno de covid-19. Essa é terceira vez que UniRV fica
à frente dos protocolos de biossegurança da competição, as participações
no JUB’s Futebol, em Rio Verde e no JUB’s Praia Aracaju, reforçaram ainda
mais o compromisso da instituição em garantir a segurança de todos os
participantes.
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ATLETAS DA UNIRV NO JUB’S 2021
A Universidade de Rio Verde- UniRV, chega
a mais uma competição como a maior delegação
a participar do JUb’s 2021, os 70 atletas
classificados para os jogos devem embarcar
rumo a capital do país no dia 10 de outubro
para realizar o credenciamento e a testagem
em massa. Nesta edição a UniRV participará
de sete modalidades, sendo ela; Voleibol
(feminino e masculino), badminton (individual e
dupla), handebol (feminino), futsal (feminino e
masculino), natação e tênis de quadra.
Os jogos serão transmitidos pelas redes sociais da CBDU.
Fonte: UniRV

ROMEIROS RECEBEM APOIO DE ALUNOS DE
FISIOTERAPIA DA UNITAU
Nesta sexta-feira (8) os alunos do curso de Fisioterapia da Universidade
de Taubaté (UNITAU) voltam a oferecer apoio aos romeiros na tenda dos
peregrinos, localizada no pátio do Santuário Nacional de Nossa Senhora
Aparecida. Após um ano de interrupção, devido à pandemia do coronavírus, os
alunos do 7º e 8º semestre do curso retomam o acolhimento aos peregrinos,
que chegam à basílica após uma longa jornada.
“Essa ação é muito importante por dois motivos. Primeiro, pelo
lado humano, porque todos ali têm uma bagagem e um objetivo de fé muito
grande. A caminhada em si é uma superação. Eles chegam com lesões na
pele e com dores, mas, a gente compreende que isso é uma superação em
função da fé e eu acho que é muito bacana os alunos presenciarem isso”,
comenta a Profa. Dra. Alex Sandra Oliveira de Cerqueira Soares, Diretora do
Departamento.
Por outro lado, a professora ainda explica que a ação, além
de promover a interação dos alunos com a visão humanística da profissão,
ainda traz muitos conhecimentos. “E depois no atendimento os alunos não
imaginam o que vão encontrar, quais serão as queixas de dor e o estado de
cada um. Essa experiência é ótima para o aprendizado deles”, pontua.
A UNITAU participa dessa iniciativa há quatro anos. Desta vez,
cerca de 20 alunos realizarão os atendimentos no período da manhã e no
período da tarde. Os alunos de Fisioterapia da UNITAU irão contribuir com
ações de alongamentos, exercícios de relaxamento e de respiração e com
massagens terapêuticas, visando diminuir as dores musculares e articulares.
Todos os protocolos serão realizados em uma tenda, com a participação de
outros voluntários.
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A Profa. Dra. Wendry Maria Paixão Pereira, uma das docentes
que acompanhará os alunos, explica que essa vivência é uma oportunidade
única para os futuros fisioterapeutas colocarem em prática os ensinamentos
adquiridos durante o curso, exercitando os princípios do cuidado e da
humanização sob a ótica do ensino e extensão. “É uma atividade extensionista
que propicia ao aluno trazer a teoria para o dia a dia em um local diferenciado
dos consultórios e clínicas, reforçando e mostrando outras frentes de serviços
e ações que a fisioterapia pode oferecer para a sociedade”, expõe.
Além do apoio que será oferecido na Basílica, mais de 60 estudantes
disponibilizaram atendimentos gratuitos na última quarta-feira (6), no
posto de atendimento “Unidos pela fé”, às margens da rodovia Presidente
Dutra. A ação faz parte da disciplina “Atividades fisioterapêuticas em grupos
populacionais”.
Fonte: Acom Unitau
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