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ASSOCIAÇÕES REPRESENTATIVAS DA EDUCAÇÃO 
INICIAM CICLO DE DIÁLOGOS COM PRESIDENCIÁVEIS 
SOBRE DEMANDAS DO SETOR

O Fórum de Presidentes do Conselho de 
Reitores das Universidades Brasileiras (Crub), 
do qual a Associação Brasileira dos Reitores 
das Universidades Estaduais e Municipais 
(Abruem) faz parte, deu início na última terça-
feira, 15, em Brasília, a um “Ciclo de Diálogos 
com Presidenciáveis sobre a Educação”. O 
pré-candidato à Presidência da República, 
Sérgio Moro, quer a parceria das instituições 
representativas do setor educacional para 
construir a base de seu projeto de governo 

voltado à educação. Ele, que é filho de um casal de professores, afirma reconhecer 
o essencial papel desempenhado pelas instituições de ensino na formação dos 
cidadãos e ainda ressalta que as organizações filantrópicas do setor precisam de 
incentivos, marcos regulatórios consistentes e menos burocracia para atuar no 
Brasil.

De acordo com o pré-candidato, o governo precisa ser um “parceiro facilitador” 
da expansão do ensino de qualidade e acessível aos cidadãos. “A educação 
estará no centro do nosso programa de governo. Temos um time construindo 
um programa de governo robusto nessa área, por isso, peço que nos enviem as 
contribuições de vocês”, afirmou Sérgio Moro.

Durante o encontro de três horas na sede do CRUB, os Presidentes das 
Associações integrantes do Fórum e das instituições de ensino contextualizaram 
sua análise sobre o setor educacional brasileiro aceitaram o convite em apresentar 
à equipe de Moro sugestões de iniciativas políticas e de gestão em prol do 
desenvolvimento da Educação.

Ciente da importância do setor de educação privada no Brasil, Moro ressaltou 
seu orgulho de ter frequentado o Colégio Santa Cruz, a primeira escola particular 
de Maringá (PR) fundada pelas Irmãs Carmelitas da Caridade de Vedruna, que em 
1952, vieram da Espanha para o Brasil.

Acompanhado da esposa Rosângela, do general Santos Cruz e de assessores 
da campanha, Moro afirmou que pretende se reunir novamente com o Fórum 
de Presidentes do CRUB para apresentar seu plano de governo para a área 
educacional.

O “Ciclo de Diálogos com Presidenciáveis sobre a Educação” é uma articulação 
das Associações Representativas da Educação, entre elas: Associação Brasileira de 
Instituições Educacionais Evangélicas (ABIEE); Associação Brasileira das Instituições 
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Comunitárias de Educação Superior (ABRUC); Associação Brasileira dos 
Reitores das Universidades Estaduais e Municipais (ABRUEM); Associação 
Catarinense das Fundações Educacionais (ACAFE); Associação Nacional de 
Educação Católica do Brasil (ANEC); Associação Nacional das Universidade 
Particulares (ANUP); Consórcio das Universidades Comunitárias Gaúchas 
(COMUNG); Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB); 
Fórum das Faculdades Comunitárias (FORCOM). Em algumas rodadas o 
grupo contará com a participação da Associação Nacional dos Dirigentes das 
Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES) e Sindicato das Entidades 
Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São 
Paulo (SEMESP).

Estão previstos dois debates mensais durante todo o primeiro semestre 
com os presidenciáveis. Os encontros serão realizados no Auditório do CRUB.

Fonte: Crub

COMITÊ DE CONTINGÊNCIA E CRISE COVID-19 
PUBLICA MANUAL PARA RETORNO ÀS ATIVIDADES 
PRESENCIAIS NA UEPB

O Comitê de Contingência e 
Crise Covid-19 da Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB) 
publicou na segunda-feira (14) 
o manual de procedimentos 
necessários para o retorno 
das atividades presenciais 
acadêmicas e administrativas 
na Instituição. O documento 
contém orientações para ações 
de precaução, prevenção de 
perigos, redução de riscos 

ou eliminação do contágio da covid-19, objetivando a manutenção de um 
ambiente seguro para toda comunidade universitária.

Com o retorno previsto das atividades administrativas e aulas teóricas 
presenciais para o dia 25 de abril, se fez necessário adotar várias medidas para 
um retorno seguro para estudantes, professores e técnicos administrativos. 
No documento também estão contidas informações sobre o Formulário 
Conecta CovidUEPB, bem como orientações sobre vacinação, distanciamento 
social, higiene pessoal, monitoramento das condições de saúde, entre outras.

O manual também traz destaque sobre a necessidade do preenchimento 
do formulário Check list dos Procedimentos para o retorno seguro das 
atividades acadêmicas e administrativas na UEPB, disponibilizado neste 
endereço eletrônico - https://forms.gle/M2qoJgFJCT2aYHNr9 -, dentre outras 

https://forms.gle/M2qoJgFJCT2aYHNr9
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orientações necessárias para o retorno seguro das aulas teóricas presenciais 
na Instituição. A Portaria 13/2022 – Reitoria possibilitou a atualização 
do protocolo de retorno gradual das atividades teóricas presenciais na 
Universidade.

Para mais informações ou dúvidas sobre o assunto, enviar e-mail para 
o Comitê de Contingência e Crise Covid-19 pelo endereço: comite.covid19@
setor.uepb.edu.br, ou ligar para o Setor Saúde do Trabalhador da Pró-Reitoria 
de Gestão de Pessoas (PROGEP) através do número (83) 3315-3445. Já para 
baixar o manual de procedimentos necessários para o retorno das atividades 
presenciais acadêmicas e administrativas na UEPB, clique no link: https://
uepb.edu.br/download/manual-para-retorno-as-atividades-presenciais-na-
uepb/?wpdmdl=75852&masterkey=622f9092bbcc8 ..

Fonte: UEPB

ACADÊMICOS DA UNEMAT COMEMORAM RETORNO 
PRESENCIAL DAS AULAS

As aulas presenciais na 
Universidade do Estado de Mato 
Grosso (Unemat) recomeçaram nesta 
segunda-feira (14), depois de dois 
anos com as atividades suspensas 
por conta da pandemia da Covid-19. 
O início do período letivo 2022/1 
era esperado com ansiedade pela 
comunidade acadêmica.

 No Câmpus Jane Vanini, em 
Cáceres, o maior da Universidade, o 

clima entre os alunos é de alegria por voltar às aulas de modo presencial. 
A acadêmica Wanessa Araújo, da sexta fase de Direito, contou que estava 
muito feliz em voltar para a Universidade. “Estava muito ansiosa, e todos os 
colegas com quem conversei nesta manhã também estavam vivendo essa 
expectativa, afinal, mais da metade do meu curso eu fiz de forma remota, e 
não via o momento de voltar para a sala de aula e reencontrar os alunos”.

 Segundo ela, esses dois anos longe da 
Universidade, de forma presencial, foram 
muito difíceis. “Nós demoramos a entender 
o que estava acontecendo, demoramos a 
aceitar que esse período fosse tão longo, e 
a cada semestre tínhamos a esperança de 
poder retomar as aulas presenciais. Mas 
acho que esse período de afastamento 
também vai permitir que a gente valorize 
mais esses momentos, e nos faz voltar 

https://uepb.edu.br/download/manual-para-retorno-as-atividades-presenciais-na-uepb/?wpdmdl=75852&masterkey=622f9092bbcc8
https://uepb.edu.br/download/manual-para-retorno-as-atividades-presenciais-na-uepb/?wpdmdl=75852&masterkey=622f9092bbcc8
https://uepb.edu.br/download/manual-para-retorno-as-atividades-presenciais-na-uepb/?wpdmdl=75852&masterkey=622f9092bbcc8
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para a Universidade com mais 
determinação e mais vontade de 
aprender”, afirma Wanessa.

 O sentimento de ansiedade 
também é compartilhado pela 
acadêmica Brenda Barros de 
Oliveira, que está na oitava fase 
de Direito. “Nossa, eu nem dormi 
direito nesses últimos dias de tanta 
ansiedade, vontade de voltar ao 
câmpus, de encontrar o colegas. 
Estou me sentindo como se hoje fosse meu primeiro dia de aula”, disse.

 Mas esse período de pandemia também fez com que os alunos se 
organizassem de outras maneiras. “Eu aproveitei para antecipar algumas 
disciplinas de outros períodos, também nos movimentamos para organizar 
outros projetos dentro do curso de forma a integrar os discentes. Eu 
mesmo estou na coordenação do projeto “Carpe Diem”, que visa realizar um 
acolhimento aos calouros, apresentar o curso, ajudar os alunos que são de 
foram a se adaptarem na cidade, encontrarem locais para ficar, enfim, tornar 
o curso mais humanizado”, explica Brenda.

 Para o acadêmico Paulo Cesar de Oliveira Pereira, da terceira fase de 
Educação Física, esse retorno das aulas é momento também de conhecer 
os colegas. Ele ingressou na Unemat durante a pandemia e, até o momento, 
ainda não conhecia presencialmente os colegas de turma ou os professores. 
Ele conta que as aulas remotas foram muito boas, mas que sentia falta da 
convivência na sala de aula. “Acredito que esse calor humano vai fazer a 
diferença, e dessa forma o processo de aprendizagem será ainda melhor”, 
afirmou.

 Já o servidor terceirizado da Unemat, Eliano Francisco do Santos, 
também comemorava o retorno dos alunos ao câmpus. “Nossa, está sendo 
muito bom ver esse movimento. Aqui estava tudo silencioso, é muito bom 
interagir e perceber a alegria dos alunos”, disse.

O professor Cesar Davi Mendo, do curso de Direito, também estava 
ansioso com a volta presencial das aulas. “A expectativa é a melhor possível, 
temos visto que os alunos estão comparecendo em peso, e estão muito 
felizes em retomar a rotina de estudo na Universidade”.

  Saiba mais

A volta às aulas presenciais na Universidade do Estado de Mato Grosso 
está ocorrendo de forma presencial em todos os curso de graduação, seja nos 
câmpus ou núcleos pedagógicos. Nesta primeira semana somente os acadêmicos 
veteranos estão em sala de aula, mas a partir da próxima semana (21) os 
ingressantes “calouros” também estão presentes nos espaços da Universidade.

 Fonte: Unemat
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UEM É ÚNICA DE MARINGÁ COM SETE SELOS DE 
QUALIDADE OAB PARA DIREITO

A Universidade Estadual de Maringá 
(UEM) é a única universidade de Maringá a 
conquistar os sete selos de qualidade OAB 
Recomenda, demonstrando a qualidade 
da sua tradicional graduação em Direito, 
considerada de excelência pelas mais 
relevantes avaliações da área. A premiação 
foi entregue em cerimônia em Brasília, 
ontem (16), pela OAB Nacional – entidade 
da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). 
Os selos referem-se aos seguintes anos: 
2001, 2004, 2007, 2013, 2016, 2019 e,  
agora, 2021.

“O selo de recomendação da OAB é 
muito importante para o curso de Direito, porque indica que a formação 
que o estudante da UEM recebe é de excelente nível, graças à qualidade e 
ao comprometimento do corpo docente, bem como em razão do ótimo nível 
dos nossos estudantes, muito empenhados e engajados nas atividades de 
Ensino, Pesquisa e Extensão, cujo conjunto de fatores propicia a obtenção de 
resultados excepcionais”, declara o coordenador do bacharelado em Direito 
da UEM, Alaércio Cardoso.

Além de obter todos os sete selos de recomendação da OAB, o curso de 
Direito da UEM recebeu a nota máxima (5) na mais recente edição do Exame 
Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), bem como nas anteriores. 
“Além de formarmos bacharéis que se tornarão advogados e advogadas bem 
preparados para o exercício da profissão, também constatamos a frequente 
aprovação dos egressos nos mais concorridos concursos jurídicos, tais 
como para a magistratura, Ministério Público e delegacias”, frisa Cardoso. 
Fora a competência profissional, o coordenador pontua a formação 
ética e cidadã dos estudantes. “Ao longo desses 56 anos de existência, o 
Direito da UEM formou muitas lideranças importantes, nos mais diversos  
setores da sociedade”.

Ana Cláudia Pirajá Bandeira, professora do Departamento de Direito 
Privado e Processual (DPP) da UEM e membro do Conselho Nacional da 
OAB, afirma que o OAB Recomenda “demonstra a eficiência, a excelência e a 
elevada qualidade do ensino jurídico nacional do curso de Direito da UEM”. 
Segundo ela, poucas instituições de ensino superior recebem este selo, 
diferenciando-se das demais, o que leva a “uma maior procura pelos alunos 
e também colocando o curso de Direito ao lado das grandes instituições do 
país”. Bandeira ressalta que, para se ter uma ideia, em 2019, ano do selo 
anterior, dos 1.212 cursos avaliados pela OAB somente 161 foram premiados 
com o selo, dentre eles o da UEM.

Especializações – Além da graduação em Direito, a UEM oferta duas 
especializações, sendo uma em Ciências Penais e outra em Direito Civil: 
Perspectivas Contemporâneas.

Fonte: UEM



Informativo da Associação | Abruem

COMEÇOU A MAIOR CAMPANHA SOLIDÁRIA  
DA UNIFAE

Teve início a maior campanha solidária da 
UNIFAE, a Bixo Bom. Ela é uma gincana solidária em 
que a UNIFAE arrecada alimentos não perecíveis, 
produtos de higiene e de limpeza.

Todas as doações são encaminhadas a 
Instituições filantrópicas de São João da Boa Vista 
 e região.

Os estudantes que doarem são recompensados 
com horas PAC (Programa de Atividades 
Complementares).

Participe – As doações devem ser entregues na Central de atendimento 
ao Candidato (CAC), em frente ao auditório do campus, das 8h às 22h, até o 
dia 6 de maio.

Homenagem especial – Este ano a campanha acontece em homenagem 
a professora Tereza Carvalho, que infelizmente faleceu no dia 20 de fevereiro 
de 2022. A docente era uma das grandes entusiastas da campanha e sempre 
estimulou a participação de estudantes e professores.

Fonte: Unifae

UNITAU É DESTAQUE NACIONAL EM POLÍTICA DE 
BENEFÍCIOS E MENSALIDADES 

A Universidade de Taubaté (UNITAU) se mantém em um restrito grupo 
de Instituições de Ensino Superior brasileiras que conseguem aliar uma 
política de benefícios para seus alunos ao mesmo tempo em que garantem 
valores atrativos de mensalidades.   

Isto é o que mostra a Pesquisa de Mensalidades Aplicadas no Ensino 
Superior, divulgada esta semana pelo Instituto Semesp. A pesquisa foi 
realizada entre os dias 1 de fevereiro e 2 de março de 2022 e levantou os 
valores das mensalidades aplicados no primeiro semestre para novos alunos 
(ingressantes) de 160 cursos presenciais e 153 cursos EAD, ofertados por 
mais de 588 diferentes instituições privadas do ensino superior localizadas 
em todos os estados brasileiros. 

O instituto é um centro de inteligência analítica criado pelo Semesp, 
entidade que reúne estabelecimentos de ensino superior, entre Centros de 
Educação Tecnológica, Centros Universitários, Faculdades e Universidades 
em todo o Brasil.  

“O resultado dessa pesquisa comprova que somos a maior Universidade 
Municipal do Brasil, que temos uma gestão sustentável e que aliamos a 
excelência no ensino ao bem-estar socioeconômico de nossos alunos. 
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Acreditamos que uma educação inclusiva é o maior vetor de desenvolvimento 
de um país e procuramos oferecer oportunidades para que nossos jovens 
possam ingressar em um curso de graduação”, afirma a Reitora da UNITAU, 
Profa. Dra. Nara Lucia Perondi Fortes.  

A UNITAU está inserida no universo de apenas 27,1% das instituições 
pesquisadas no Brasil que oferecem algum tipo de desconto para os 
ingressantes de cursos presenciais no 1º semestre. Para se ter uma ideia, dos 
14 tipos de benefícios citados na pesquisa, a UNITAU oferece 9. São eles: bolsa 
oferecida pela própria IES, ex-alunos, funcionários e dependentes, parcerias, 
pontualidade, promocional para novos alunos, seis primeiras mensalidades, 
segunda graduação e transferência. 

Já em relação às mensalidades, a UNITAU conseguiu garantir em 2022 o 
mesmo valor pelo segundo ano consecutivo para os cursos presenciais. Com 
isso, nove cursos nas áreas de Biociências, Humanas e Exatas permanecem 
com valores abaixo da média brasileira. 

 O curso de graduação com valor mais elevado no Brasil é o de Medicina, 
cuja média é de R$ 8.539,00. O estudante de Medicina da UNITAU paga uma 
mensalidade de R$ 7.019,00, o que representa 17,8% a menos. 

Entre os cursos da área de Humanas, a média da mensalidade de 
graduação presencial em Jornalismo encontrada no Brasil foi de R$ 1.423,00, 
enquanto que o Departamento de Comunicação da UNITAU mantém uma 
mensalidade de R$ 1.264,00, valor 11,17% menor.    

Na área de Exatas, o curso de Engenharia de Computação apresenta 
mensalidade média de R$ 1.927,00, enquanto que na UNITAU o investimento 
mensal é de R$ 1.344,00, uma diferença de 30,25%. 

A pesquisa ainda identificou 18 cursos de graduação da EAD da UNITAU 
abaixo da média nacional. Em alguns casos, como a Licenciatura em Educação 
Física, por exemplo, a diferença de valores chega a 40,5%. 

As diferenças de mensalidades encontradas, tanto para a graduação 
presencial quanto para a EAD, podem ser ainda maiores se aplicadas as 
políticas de descontos oferecidas pela UNITAU. 

O período de matrículas e de rematrículas da UNITAU termina nesta 
quinta-feira, dia 17 de março. Mais informações sobre os cursos de graduação 
presencial e de EAD você encontra aqui. E nesse link você encontra as bolsas 
oferecidas pela Universidade.  

Fonte: ACOM/UNITAU 
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