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REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA ABRUEM SERÁ NA
PRÓXIMA QUARTA-FEIRA, 16
Será realizada na próxima
quarta-feira, 16, a primeira reunião
administrativa de 2022 da Associação
Brasileira
dos
Reitores
das
Universidades Estaduais e Municipais
(Abruem). Diversos reitores de Instituições de Ensino Superior (IES) filiadas à
Associação participarão da reunião que ocorrerá a partir das 14h, via plataforma
Google Meet.
Em pauta está o relatório final do 66º Fórum Nacional de Reitores da Abruem,
realizado no início de dezembro de 2021 pela Universidade Estadual do Cariri.
Durante a reunião também será discutido o 67º Fórum Nacional de Reitores da
Abruem, previsto para ocorrer no primeiro semestre de 2022 em Maceió, Alagoas.
Outro assunto a ser abordado pelos presentes será a análise do ofício
nº 77/2022/ Uern com a sugestão de criação de uma rede de pesquisa e pósgraduação envolvendo as IES associadas à Abruem. Também está em pauta a
missão internacional da Abruem de 2022. A viagem tem previsão para ser realizada
no mês de junho deste ano com destino ao México.
Assessoria de Comunicação Social da Abruem

CÂMARA DE GESTÃO, GOVERNANÇA E LEGISLAÇÃO
SE REÚNE
A Câmara de Gestão, Governança e
Legislação da Associação Brasileira dos Reitores
das Universidades Estaduais e Municipais
(Abruem) se reúne pela primeira vez em 2022
na tarde desta sexta-feira. A reunião ocorre de
forma online, via plataforma Google Meet.
Como
assunto
de
pauta
será
abordado o planejamento das ações para 2022. Dois estudos foram
projetados já para além da estratégia de manter o diálogo e envolvimento
na mobilização pela frente parlamentar. O primeiro foi qualificar melhor
o levantamento sobre as distintas leis de autonomia nas UF’s e o segundo
um estudo georreferenciado da ação das filiadas (com alguns indicadores
nesta ação).
Além deste assunto, será avaliado um pouco a ação das filiadas no levantamento
feito durante a pandemia das adaptações e ajustes em nossas normatizações
para o funcionamento excepcionalmente remoto e, mais recentemente o retorno
presencial.
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FORÇA-TAREFA PREPARA UNIVERSIDADE PARA
RETOMADA DE AULAS PRESENCIAIS
A atual gestão da Unicamp tem feito todos os esforços para que os
alunos das faculdades, institutos e colégios possam voltar com segurança às
atividades presenciais. Nos últimos dois anos, com a suspensão do uso dos
prédios da instituição, as aulas foram ministradas em modo remoto. O avanço
da vacinação, gerando a redução no número de óbitos, possibilitou a formulação
de um plano de retomada com a definição de datas para o retorno das aulas
presenciais em todas as modalidades de ensino oferecidas na Universidade. Elas
terão início no dia 3 de março.
Para intensificar as ações e definir as obras e investimentos necessários
para a retomada, o reitor da Unicamp, Antonio José de Almeida Meirelles,
constituiu o Grupo Força-Tarefa, internamente conhecido como Programa
Mão na Massa (veja os integrantes abaixo). A equipe manteve diálogo
permanente com os grupos de trabalhos já formalizados: diretorias e
comitês de crises das Unidades, coordenadorias de graduação, centros de
ensino, colégios técnicos, Prefeitura Universitária e pró-reitorias. Foram
então elaboradas medidas para que a comunidade acadêmica retome as
aulas com a máxima segurança.
A coordenadora geral da Unicamp e reitora em exercício, professora
Maria Luiza Moretti, destaca a iniciativa da Reitoria na constituição do grupo,
medida que contribuiu para que ações fossem estabelecidas criteriosamente.
Ela salientou três regras para o bom andamento das atividades nos campi:
distanciamento social, uso obrigatório de máscara e higienização das
mãos. “A Força Tarefa foi idealizada pela Reitoria diante da necessidade de
aproximar as medidas adotadas pelas unidades em paralelo com o trabalho
de orientação sanitária. Houve uma convergência de esforços nunca vista
na Unicamp, com o objetivo de promover um retorno seguro às aulas
presenciais”, apontou.

Programa Mão na Massa
Os integrantes do Mão na Massa têm visitado todas as unidades
para avaliar as salas de aula, indicar as melhorias necessárias e orientar
os servidores. Até o momento, 50% delas já foram vistoriadas. Essa etapa
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deverá se encerrar na última semana de janeiro. O Escritório de Dados da
Unicamp desenvolveu uma ferramenta
digital que, com base no cálculo dos alunos
matriculados em 2019, avalia as condições
de cada sala e estabelece a quantidade de
pessoas que poderão ocupar o espaço.
Caso o número de alunos exceda a
capacidade do ambiente, parte dos alunos
assistirá a aula em “salas compartilhadas”,
ou “gêmeas”, por meio de um equipamento
específico que está sendo adquirido.
Segundo
Maria
Luiza,
foram
apresentadas à Unicamp três modelos de
ferramentas digitais para esse fim, tendo
Reitora em exercício, Maria Luiza Moretti: compra de sido aprovado o equipamento que melhor
220 kits de uma ferramenta que dará autonomia ao se adaptou às nossas unidades. “Estamos
docente e possibilitará ao aluno o melhor acesso ao
comprando 220 kits de uma ferramenta que
conteúdo da aula
dará autonomia ao docente e possibilitará
ao aluno o melhor acesso ao conteúdo da aula, mesmo em sala gêmea”,
explicou.
Além dos equipamentos, haverá compra de móveis, ampliação de janelas
para melhor ventilação e contratação de empresa especializada na limpeza
de todos os aparelhos de ar-condicionado da Universidade. Os restaurantes
também passaram por vistoria e suas áreas serão redimensionadas.

Comprovação da vacina
Para frequentar as aulas, os alunos deverão comprovar a finalização do
ciclo vacinal, com duas doses ou uma em acordo com a vacina disponível. A
medida foi aprovada pela Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) do
Conselho Universitário (Consu) da Universidade e publicada na Deliberação
CEPE-A-21/2021. De acordo com vice-reitora, a medida tem apresentado boa
aceitação e os casos pontuais de não vacinados têm sido resolvidos.
A reitora em exercício informou que os casos da variante Ômicron, cepa
com maior ocorrência entre os novos infectados, estão sendo monitorados.
O Centro de Saúde da Comunidade (Cecom) constituiu um grupo de
rastreamento da nova cepa e tem estimulado a testagem para identificar
infectados, sintomáticos ou não, a fim de orientá-los quanto ao isolamento.
Os exames RT-PCR em funcionários e alunos são realizados pelo Laboratório
de Diagnóstico Molecular de Alto Desempenho (LBMAD) e os resultados são
divulgados em poucas horas.
“Estamos trabalhando para que no dia 3 de março nossa Universidade
volte plenamente, e com segurança. Pedimos a todos que respeitem as regras
de segurança sanitária. Será um momento de grande emoção ver a Unicamp
voltar à sua normalidade”, frisou Luiza. Ela explicou que o monitoramento
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dos casos será feito pela Universidade e que os alunos devem ficar atentos às
informações do Portal da Unicamp para eventuais alterações nas orientações.
Fonte: Coordenadoria Geral da Unicamp. Texto: Celso Oliveira.
Fotos: Antonio Scarpinetti. Edição de imagem: Renan Garcia

ESTUDANTES DA UERN COM FILHOS MENORES DE 5
ANOS PODERÃO CONTAR COM AUXÍLIO-CRECHE
Em
mais
um
passo
significativo no âmbito da
assistência estudantil, a Uern
promoveu, na manhã da
segunda-feira, 7, o lançamento
oficial do primeiro edital do
auxílio-creche – instrumento que
disponibilizará apoio financeiro
aos estudantes de cursos de
graduação presencial da Universidade com filhos de até cinco anos de idade.
Os alunos contemplados receberão, entre os meses de março e
dezembro de 2022, auxílio no valor de R$ 400, o qual será estendido para R$
600, caso o estudante possua mais de um filho de até cinco anos.
Os recursos são destinados exclusivamente ao custeio das despesas
com creche, pré-escola ou cuidador, sendo proibido outro tipo de destinação.
Neste semestre letivo de 2021.2, serão concedidos 100 auxílios financeiros,
distribuídos entre todos os campi, seguindo a ordem de classificação da
menor para a maior renda per capita. Os recursos relacionados à aplicação
do programa são provenientes do Fundo Estadual de Combate à Pobreza
(Fecop).
Durante a cerimônia de lançamento, que aconteceu de forma virtual e
foi transmitida ao vivo, a reitora da Uern, professora Cicília Maia, destacou os
desafios enfrentados por alunas e alunos que têm filhos e precisam conciliar
as atividades acadêmicas com os
cuidados com a família.
“Nós estimamos que cerca
de 15% dos nossos estudantes
de graduação são pais ou mães.
E sabemos que, em muitos casos,
esses alunos são obrigados a levar
os filhos para a sala de aula, o que
às vezes leva a trancamento de
disciplinas ou mesmo abandono
de curso”, apontou a reitora.
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Muitas das dificuldades enfrentadas nesses contextos foram relatadas
pela aluna do Curso de Enfermagem de Pau dos Ferros Samara Lopes, que,
durante o evento, contou parte de sua trajetória ao longo da graduação,
cujas aulas tiveram início no mesmo dia em que sua filha nasceu.
“Todo esse momento não foi fácil e eu sei que vai ter dificuldades ainda.
Mas sei que vai ser mais fácil, porque estou mais experiente agora e hoje
temos essa grande notícia do auxílio-creche, que com certeza vai facilitar
para mim e para tantas outras mães que sonham em se formar e ter essa
independência”, destacou Samara.
A coordenadora-geral do Diretório Central das e dos Estudantes (DCE),
Terumi Tatsukawa, enalteceu a criação do auxílio e ressaltou seu impacto
sobretudo para as mulheres que estudam na instituição.
“Espero que com esse auxílio nós consigamos cada vez mais dar novos
passos de conquistas feministas na nossa universidade”, frisou.
Por sua vez, o pró-reitor de Assuntos Estudantis da Uern, Erison Natécio,
enfatizou a relevância da criação de um novo programa voltado à assistência
estudantil, representando mais uma conquista da Universidade.
“Este momento é muito importante para a nossa instituição. É mais
uma prova de que a nossa universidade é inclusiva, heterogênea, plural e
que respeita as especificidades do nosso corpo estudantil. Ela promove a
democratização do acesso, mas busca também a garantia de permanência”,
destacou o pró-reitor.
Fonte: Agecom/UERN

UNEMAT COMEMORA 43 ANOS COM LANÇAMENTO
DO NOVO PORTAL
A Universidade do Estado de Mato Grosso
(Unemat) lança o novo portal institucional,
nesta quinta-feira (22/07), semana que marca
também seus 43 anos de fundação. Além do
novo visual, mais moderno, de fácil navegação e
adaptado a diferentes formatos de dispositivos e
telas, o www.unemat.br traz novas aplicações e
conteúdos, como:
Estude aqui: com informações sobre os cursos de graduação, pósgraduação e formas de ingresso na Unemat;
Pesquisa e Inovação: área destinada a pesquisas desenvolvidas pela
universidade, assim como aos produtos de inovação;
Extensão e cultura: é possível acessar os programas e projetos
desenvolvidos pela Universidade em parceria com a sociedade, cursos e
eventos oferecidos a estudantes e comunidade em geral;
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Vida acadêmica: serviços de biblioteca virtual, calendário acadêmico,
normatização acadêmica, documentos on-line, tudo reunido em um só lugar.
Mídia e comunicação: serviços de divulgação e comunicação entre
universidade e seus distintos públicos.
As publicações acadêmicas, ofertas de vagas para o quadro docente,
concursos e serviços também mereceram atenção especial no novo portal
da Unemat.
O pró-reitor de Planejamento e Tecnologia da Informação, Luiz Fernando
Ribeiro, disse que o novo portal traz uma grande inovação. “Ele é o portal que
vai conversar com a comunidade interna e externa da nossa instituição. Para a
comunidade externa, traremos informações relativas a bolsas, auxílios, tudo
o que você precisa saber a nossa Unemat. Internamente, as pró-reitorias
estarão colocando as suas ações, serviços e informações”.
O diretor de Tecnologia da Informação, Dhyego Silva Brandão, explicou
que este foi o resultado de um trabalho conjunto. “Fizemos uma força tarefa,
com uma equipe multicâmpus, em que tivemos membros de algumas
unidades de tecnologia de informação e mais a equipe de desenvolvimento
da reitoria. Conseguimos construir esse novo portal que vai conseguir
atender as demandas da comunidade acadêmica e também da comunidade
externa, com um layout mais agradável e de mais fácil navegação”.
A migração dos dados do antigo para o novo portal foi um processo
coordenado pelos setores de Tecnologia da Informação e Comunicação.
“Num primeiro momento, estamos lançando os sites das pró-reitoras e da
administração central e, num segundo momento, serão migrados os sites
dos câmpus e programas de pós-graduação”, disse o jornalista Nataniel
Zanferrari. A data para migração dos sites dos câmpus ainda não foi definida,
mas será concluído até o final deste ano.

UNEMAT, 43 ANOS
“A Unemat nasceu em 1978, aqui na cidade de Cáceres, e hoje estamos
em quase todos os municípios de Mato Grosso. Uma universidade que tem
muito que comemorar: são mais de 40 mil mato-grossenses com suas vidas
transformadas por esta universidade, seja na graduação ou pós-graduação.
A Unemat é patrimônio do povo de Mato Grosso”, pontuou o reitor Rodrigo
Zanin.
Em 2021, a Unemat comemora 43 anos e reafirma seu compromisso de
ser uma instituição profundamente sintonizada com a sociedade, preocupada
em fortalecer seus laços e o atendimento à população. “A nova identidade
visual do site da Unemat mostra como esta universidade está enraizada pelo
estado e contribuirá para fortalecer, também, a nossa relação com cada
cidadão deste estado”, afirmou a vice-reitora Nilce Maria da Silva.
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COMITÊ EMERGENCIAL CONFIRMA RETORNO
PRESENCIAL NA UESB NO PRÓXIMO DIA 14
As atividades acadêmicas presenciais do
período letivo 2021.1 retornam no próximo
dia 14, nos três campi da Uesb. A decisão
foi confirmada pelo Comitê Emergencial,
em reunião realizada nesta sexta, 4, após
adiamento em relação à data prevista
anteriormente, dia 2 de fevereiro.
Para a definição, o Comitê, formado por
representantes dos servidores, dos estudantes,
do corpo docente dos Departamentos da
área de Saúde, do Conselho Universitário
(Consu) e da Administração da Uesb, avaliou
o cenário epidemiológico do país, considerando a variante Ômicron e o que
ela tem representado. Nesse sentido, o presidente do Comitê e vice-reitor
da Universidade, professor Marcos Henrique Fernandes, lembra que, hoje, a
maior parte dos acometidos hospitalizados e dos óbitos, devido a essa nova
variante, são de pessoas que não se vacinaram ou que não completaram o
ciclo vacinal. “A ciência continua afirmando e comprovando que o meio mais
eficaz no enfrentamento dessa pandemia é a vacinação. Essa foi a principal
questão que o Comitê avaliou, uma vez que o retorno presencial das atividades
de Graduação, assim como já aconteceu com as atividades administrativas,
se dá com uma população totalmente vacinada”, complementa.
Vacinação obrigatória – Essa validação é possível já que considera
a determinação do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão
(Consepe), na Resolução 39/2021, de que toda a comunidade acadêmica
deve comprovar a vacinação contra Covid-19 para ter acesso às instalações
da Universidade, bem como às suas unidades isoladas. Professores e
servidores técnico-administrativos já realizaram a comprovação junto ao
Governo do Estado, ainda em 2021, e os estudantes de graduação têm até o
dia 6 de fevereiro para preencher o formulário on-line que atesta o esquema
vacinal completo .
“É fato que os principais indicadores de monitoramento da pandemia se
encontram em expansão, o que é motivo de grande preocupação. E é fato
também que mesmo pessoas que completaram o esquema vacinal podem
ser infectadas. Mas, todos os dados que estão disponíveis para avaliação
demonstram que a vacinação cumpre seu papel de proteção contra os casos
graves da doença”, enfatiza o professor.
Retorno gradativo – O vice-reitor pondera, ainda, que toda a educação
tem se mobilizado, procurando assegurar condições para a retomada das
aulas presenciais. “Já houve um prejuízo para a educação no país, o Ensino
Remoto foi muito importante quando o isolamento social era o principal
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mecanismo de proteção contra a Covid, mas já cumpriu o seu papel, e
próprio Conselho Nacional de Educação recomenda que todas as instituições
de ensino busquem assegurar esse retorno presencial, com as medidas
necessárias. Nós estamos, com muita responsabilidade, promovendo esse
retorno de maneira escalonada e segura”, reitera.
Assim, de forma gradativa, a Uesb retomou as atividades administrativas
presenciais no dia 3 de janeiro. Em 14 de fevereiro, estarão de volta às
dependências da Instituição, cerca de sete mil alunos de Graduação, cujas
atividades pedagógicas presenciais foram suspensas há quase dois anos.
Na mesma data, retoma também o funcionamento dos Restaurantes
Universitários e creches da Uesb. Já no mês de março, a partir de calendário
próprio definido pelos Programas de Pós-Graduação, as atividades presenciais
dos cursos de especialização, mestrado e doutorado retornarão para mais
de dois mil alunos.
Protocolos de biossegurança – Para assegurar o tão aguardado
reencontro, será divulgado, na próxima semana, um protocolo com as
medidas de biossegurança válidas para toda a comunidade acadêmica. O
presidente do Comitê Emergencial explica que, além da vacinação, o uso
obrigatório de máscaras e o distanciamento dentro e fora da sala de aula
estão entre as ações fundamentais para essa retomada. “Toda a nossa
estrutura administrativa está trabalhando arduamente para promover um
ambiente seguro. Mas, é muito claro para todos nós, que essa segurança
também depende de cada um. Se todo mundo fizer a sua parte, com o uso
de máscaras, distanciamento, ciclo vacinal completo, esse retorno será o
mais seguro possível”, conclui o professor Marcos Henrique.
Para contribuir com o esclarecimento de dúvidas sobre o retorno
presencial, serão realizadas reuniões nos três campi, com início na próxima
terça, 8, no campus de Jequié. Em Itapetinga, o encontro acontecerá na
quarta, 9, e, por fim, o campus de Vitória da Conquista receberá a ação na
quinta, 10.
Fonte: Uesb

UNITAU INVESTE R$ 20 MILHÕES PARA RETOMADA
100% PRESENCIAL EM 2022
A Universidade de Taubaté (UNITAU) programa
a plena retomada das atividades acadêmicas
presenciais, a partir de 14 de fevereiro de 2022, com
investimentos de cerca de R$ 20 milhões. Os recursos
foram aplicados na aquisição de equipamentos e de
material de consumo, além de na manutenção das
instalações, na modernização da infraestrutura e
em novos laboratórios.
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A relação de melhorias da PróReitoria de Administração (PRA)
conta com mais de 20 itens entre
ações já realizadas, em execução e
em novos projetos.
Entre as aquisições, por
exemplo, estão 188 desktops e 74
notebooks que foram distribuídos
aos departamentos, juntamente
com
projetores
datashow.
Os laboratórios de simulação
também receberam bonecos e equipamentos para ventilação mecânica.
A Clínica de Fisioterapia recebe melhorias na piscina e também vai
ganhar um elevador.
Já os alunos do Direito vão ganhar uma área de convivência e a adequação
do Juizado Especial (JEC).
O
projeto
de
inovação
pedagógica que integra o conceito
da Universidade do Futuro segue em
andamento com a implantação de
cinco salas de metodologias ativas
nos departamentos.
“Implantamos a rede sem fio no
Departamento de Ciências Agrárias
e a substituição do telhado do hall
de entrada da Engenharia na Juta.
Também construímos novas salas
de aula, ampliamos a climatização
nas instalações e instalamos novos laboratórios como os da Psicologia”,
complementa o Pró-Reitor de Administração, Prof. Dr. Renato Rocha.
A retomada presencial também vai implicar em maior atividade nas
instalações de uso comum por parte de alunos e funcionários, a exemplo
da academia de musculação no Campus do Bom Conselho. Segundo o PróReitor, o espaço será totalmente revitalizado e ganhou aparelhos novos.
“Fizemos a reestruturação da academia de musculação para todos os
alunos e funcionários que a usam. Teremos um uso limitado por pessoas
em alguns determinados horários para evitar aglomerações. Tudo isso foi
pensado, conforme a legislação e os protocolos de segurança”.
Como exemplo de uma obra em execução, o professor Renato Rocha
destacou a reforma da Pró-Reitoria de Finanças, cujo espaço vai receber a PróReitoria Estudantil. “Vamos criar ali uma espécie de poupatempo da UNITAU,
centralizando todo o atendimento e promovendo um melhor acolhimento
para os nossos alunos”.
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Já entre os projetos cujo
planejamento foi concluído para início
das obras ainda este ano, o Pró-Reitor
cita a Clínica Veterinária. A UNITAU
dispõe de uma reserva orçamentária
de cerca de R$ 6 milhões para a
implantação da Clínica.
“Dentre os projetos que vão ser
executados neste ano, o da Clínica
Veterinária fica pronto e a licitação
deve ter início neste semestre para a construção. Temos uma reserva
orçamentária para a clínica e para as obras no entorno, acessibilidade e até
uma caixa d´água para suprir a necessidade do campus como um todo”.
A primeira fase da instalação do campus integrado do Bom Conselho
também está na programação da Pró-Reitoria de Administração. Com a
publicação das leis que autorizam a venda de três imóveis da UNITAU,
a próxima etapa é uma nova avaliação para a atualização dos valores e a
elaboração dos projetos das licitações.
Fonte: ACOM/UNITAU. Maquetes virtuais: Divulgação.
Crédito das imagens: Leonardo Oliveira
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