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REUNIÃO ADMINISTRATIVA DE MARÇO DA ABRUEM É
REALIZADA DE FORMA HÍBRIDA
Está marcada para a próxima quartafeira, 30 de março, no período vespertino, a
reunião administrativa da Associação Brasileira
dos Reitores das Universidades Estaduais
e Municipais (Abruem) deste mês. A parte
presencial da reunião ocorrerá na sede da
Associação, em Brasília, e a online se dará via
plataforma Google Meet. Participarão reitores
de todo o País.
Em pauta estão o 67º Fórum Nacional de
Reitores da Abruem, que ocorrerá de forma presencial no mês de maio na cidade
de Maceió, Alagoas, e também a viagem internacional da Abruem de 2022. A
missão internacional, com destino ao México, se dará em meados de junho. Além
disso, também serão discutidos assuntos diversos.
Assessoria de Comunicação Social da Abruem

CÂMARA DE EXTENSÃO DA ABRUEM ABRE CHAMADA
PARA PUBLICAÇÃO EM E-BOOK
A Câmara de Extensão da Associação Brasileira dos Reitores das Universidades
Estaduais e Municipais (Abruem) torna pública a chamada para o envio de
trabalhos em formato de capítulo de livro. Os trabalhos comporão o e-book
temático intitulado “Processos e desafios que envolvem a inserção curricular da
extensão nos cursos de graduação das IES estaduais e municipais do Brasil”.
A produção da Coletânea é organizada pela Câmara de Extensão e tem
previsão de lançamento para maio de 2022. As instituições estaduais e municipais
filiadas à Abruem estão convidadas a submeterem capítulos de livro até o dia
19 de abril. Os trabalhos devem ser enviados para o e-mail proepe@unifimes.
edu.br, em formato Word, de acordo com as orientações do template elaborado
especialmente para a Coletânea.
Confira a chamada para submissão neste link:
http://www.abruem.org.br/images/Chamada_para_
publica%C3%A7%C3%A3o_-_Colet%C3%A2nea_sobre_a_
Inser%C3%A7%C3%A3o_Curricular_da_Extens%C3%A3o.pdf
Confira o modelo de estrutura e formatação neste link:
http://www.abruem.org.br/images/Template.docx
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Reunião
Na última terça-feira, 22,
a Câmara Técnica de Extensão
se reuniu de forma online.
Participaram membros da Câmara
de todo o Brasil. Em pauta esteve a
apresentação de novos membros
e uma breve recuperação das
atividades da Câmara em 2021.
Também foram iniciados os
trabalhos sobre a produção da
Coletânea a respeito dos processos e
desafios que envolvem a creditação da extensão nos cursos de graduação das IES
associadas à Abruem.
Assessoria de Comunicação Social da Abruem,
com informação da Câmara de Extensão

ASSESSORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS
DA UPE DIVULGA EDITAL SOBRE EXAME DE
PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA
A Assessoria de Relações Internacionais da Universidade de Pernambuco
(@assessoriaderi_upe) vai abrir inscrições, no período de 11 de abril a
11 de maio, para o seu Exame de Proficiência em Língua Estrangeira
(Inglês e Espanhol).
Mas quem pretende solicitar desconto na taxa de inscrição de R$ 100
já pode preencher e enviar formulário que consta no edital disponível neste
endereço:
http://www.upe.br/editais-assessoria-de-relacoesinternacionais/category/205-prova-de-profici%C3%AAnciaem-l%C3%ADngua-estrangeira.html.
Podem solicitar o desconto concluintes da UPE e candidatos de baixa
renda. O prazo para esta etapa começa nesta terça-feira (22) e termina no
dia 9 de abril. A prova será realizada no dia 12 de junho.
Os três primeiros lugares nas duas categorias integrarão a programação
do canal UPE nas Redes e receberão documento oficial de reconhecimento
de sua classificação.
A iniciativa tem o objetivo de proporcionar oportunidades para a entrada
nos cursos de pós-graduação da própria UPE e de outras Instituições de
Ensino Superior (IES) no Brasil.
Fonte: UPE
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UESPI: CURSOS DE DIREITO ENTRE OS MELHORES
DO BRASIL E COM SEIS SELOS DE QUALIDADE DA
OAB RECOMENDA

Entrega da premiação com a presença do presidente
da OAB PI, Celso Barros

A Universidade Estadual
do Piauí (UESPI) foi destaque
nacional com o Curso de
Direito e a universidade está
entre as melhores do Brasil.
Nossa UESPI recebeu seis
selos de qualidade da OAB
Recomenda. A premiação
ocorreu na sede do Conselho
Federal
da
Ordem
dos
Advogados do Brasil – Brasília,
nesta quarta-feira (16).

Na Uespi, os cursos de
Direito contemplados com a honraria são dos seguinte campi: Poeta Torquato
Neto (Teresina), Clóvis Moura (Teresina), Prof. Barros Araújo (Picos), Prof.
Alexandre Alves de Oliveira (Parnaíba), Dra. Josefina Demes (Floriano) e Prof.
Antônio Geovanne Alves de Sousa (Piripiri).
A 7° edição do Selo de Qualidade OAB Recomenda
– ”A luta da Advocacia Brasileira pela proteção da
Educação Jurídica” é idealizada com o intuito de
contribuir para o aprimoramento do ensino da Ciência
do Direito no país.
A honraria expressa reconhecimento às instituições
de educação superior cujo o curso de graduação em
Direito apresenta elevado padrão conforma critérios
estabelecidos pela Comissão Especial para Elaboração
do Selo OAB Recomenda, do Conselho Federal.
De acordo com o reitor da UESPI, professor
Evandro Alberto, a nossa instituição conquistou o
maior número de selos de qualidade da OAB. “No
Piaui foram oito cursos que ganharam o selo. A
Uespi ganhou seis, a Universidade Federal do Piauí
(UFPI) ganhou um e a Camilo Filho também ganhou
um. A nossa Uespi lidera o ensino jurídcico no Piaui
e se destaca no Brasil.
Estamos entre os melhores do país”, ressalta.
Para o coordenador do curso de Direito de Picos, Reitor da UESPI com o selo da OAB na
professor Elvis Marques, essa conquista reconhece sede do Conselho Federal
todo o esforço e dedicação dos professores, alunos e
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demais pessoas que trabalham em prol de uma educação de qualidade que
coloca em prática o ensino, pesquisa e extensão.
“A importância dessa premiação consiste no fato de que ela reconhece
o curso de Direito de Picos como um dos melhores do Brasil, em virtude
de um excelente desempenho no exame da OAB. Isso torna visível o
trabalho que é feito diariamente pelos docentes, discentes, técnicos
administrativos, terceirizados, que compõem a família do curso de Direito da
Uespi de Picos”, destaca.
A coordenadora do curso curso de Direito da Uespi de Parnaíba, Graça
Borges, ressaltou que o campus foi premiado com a Comenda em todas as
edições sete edições. “O Selo representa o reconhecimento do desempenho
de nosso corpo discente, e docente, que em meio de tempos difíceis
manter a excelência o processo de aprendizagem, desempenhando com
responsabilidade o ensino, a pesquisa e a extensão”, finaliza.
Fonte: Uespi. Texto: Arnaldo Alves

UNIR MULHERES: CAMPANHA PROMOVE
ARRECADAÇÃO DE ITENS DE HIGIENE
PESSOAL PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE
VULNERABILIDADE SOCIAL
A Liga de Saúde Coletiva (Lisc),
vinculada ao curso de Medicina/Câmpus
Augustinópolis da Universidade Estadual do
Tocantins (Unitins), está coletando itens de
higiene pessoal durante a campanha “UNIr
Mulheres”, em alusão ao mês de março,
em que se comemorou o Dia da Mulher.
Os produtos arrecadados serão destinados
exclusivamente para mulheres em situação
de vulnerabilidade social dos municípios de
Augustinópolis e Praia Norte.
Para fazer parte da campanha basta
contribuir com a doação de absorventes,
desodorantes, sabonetes, pastas de dente,
escovas de dente, shampoos, condicionadores
e cremes para pentear. Quem preferir,
também pode doar quantias em dinheiro. O
valor será totalmente utilizado para a compra
dos produtos para doação. A contribuição em
dinheiro pode ser direcionada para o PIX da
ligante Geovanna Vitória Tom, no endereço
de e-mail geovannavitoria@unitins.br.
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“A questão da higiene sempre é muito marcante. Por causa da questão
alimentar, muitas vezes você tira o dinheiro que você compraria um
absorvente, um desodorante, e direciona para essa necessidade básica que
é a alimentação. Por isso, decidimos montar os kits de higiene para colaborar
com essa necessidade da mulher. Nós decidimos pela ação, mas ainda faltava
definir o direcionamento dos kits e uma das nossas ligantes é de Praia Norte
e trouxe essa realidade das mulheres de lá que sofreram com as enchentes
ocasionadas pelas chuvas fortes no começo deste ano. Como nossa atuação
é voltada para ao Bico do Papagaio e não somente para Augustinópolis,
vimos a oportunidade de expandir nossa atuação”, explicou a diretora de
extensão da Lisc, Geovanna Tom.

Ação de conscientização
Para estimular a doação, a Lisc instalou uma cesta de produtos em um
dos banheiros femininos do Câmpus Augustinópolis, ao lado de cartazes que
instigam a reflexão acerca das dificuldades enfrentadas por mulheres em
situação de vulnerabilidade social. “Tá precisando de um absorvente, pasta
de dente ou sabonete? Pode pegar na cestinha aqui embaixo! Essa é uma
ação da Lisc para lembrar do privilégio que é ter acesso a esses produtos”,
diz um dos cartazes.
“Você sabia que no município de Praia Norte, devido às cheias, muitas
mulheres estão passando pela falta de acesso a esses itens básicos? Imagine
que triste passar por necessidades como essa…”, provoca outro cartaz.
As doações serão recebidas até o final deste mês. Mais informações
podem ser obtidas por meio do telefone (63) 99233-8399. Uma caixa para
o recebimento de doações também foi instalada no Câmpus da Unitins em
Augustinópolis.
Fonte: Unitins. Texto: Ananda Portilho

CLÍNICAS DA UNITAU SUPERAM 23 MIL
ATENDIMENTOS EM 2021
A Universidade de Taubaté (UNITAU) garantiu, em 2021, a retomada
gradativa das práticas extensionistas com mais de 23 mil atendimentos
proporcionados à população pelas cinco clínicas de saúde e pelo
Escritório de Assistência Jurídica (EAJ). No comparativo com o ano de
2020, período mais crítico da pandemia do coronavírus, o aumento nos
atendimentos chegou a 51,73%.
Em números absolutos, o relatório disponibilizado pela Pró-Reitoria
de Extensão (PREX) da UNITAU indica que a Clínica do Departamento de
Fisioterapia foi a responsável pela maior quantidade de atendimentos no
ano passado. Foram registrados 8.834 atendimentos em 2021.
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“Nós voltamos a atender em agosto de 2020, com EPIs, distanciamento,
seguindo todos os protocolos. A gente achava que era importante, apesar
dos riscos envolvidos, e tivemos apoio da grande maioria de nossos alunos.
A fisioterapia acabou se destacando muito no paciente com covid, a
fisioterapia respiratória, pacientes que ficaram com sequelas neurológicas,
foi um desafio. O fisioterapeuta atuando desde a UTI até o pós-covid”, afirma
o coordenador da clínica, Prof. Dr. Rodrigo Silva e Santos.
O coordenador avalia que as condições atuais devem permitir uma
retomada plena dos atendimentos nos padrões da pré-pandemia. “A nossa
média antes da pandemia era entre 10 mil e 12 mil atendimentos. Em 2021,
a gente ainda tinha restrições do número de pessoas nos setores. Acho que
neste ano a gente chega, deveremos atingir a média.”
Em outro exemplo, o Centro de Psicologia Aplicada (Cepa) da UNITAU
chegou a quase 5.000 atendimentos no ano passado. Isso representa dizer
que mais de 1.000 pacientes foram beneficiados com os atendimentos.
“Antes da pandemia, os estagiários atendiam três clientes por semestre.
Em 2020, eles atenderam dois ou somente um cliente, cada um com direito
entre 10 e 12 sessões. Começamos 2021 dessa forma e, no segundo semestre,
fomos aumentando gradativamente porque todos os estagiários estavam
vacinados e implantamos o plantão psicológico no Cepa. Esperamos voltar
ao atendimento de três clientes por estagiário em 2022”, destaca a Profa.
Dra. Débora Inácia Ribeiro, que coordenou o centro no ano passado.
Na clínica de Odontologia, o registro em 2021 foi de 7.252 atendimentos.
A média anterior era de 8.400 atendimentos anuais. “Estou muito feliz
com essa recuperação. Foram anos atípicos. Em 2020, fomos recomeçar
os atendimentos somente em agosto e seguimos até dezembro. Vamos
retomar e chegar aos números que fazíamos antes da pandemia”, reforça a
coordenadora, Profa. Dra. Ana Paula Lima Guidi Damasceno.
Para a Pró-Reitora de Extensão, Profa. Dra. Letícia Maria Pinto da Costa,
os números demonstram o compromisso da Universidade com o bem-estar
da comunidade sem se esquecer da segurança dos alunos.
“A Universidade de Taubaté manteve sua tradição extensionista no
período mais crítico da pandemia do coronavírus. Tomamos todos os cuidados
para preservar nossos alunos, que também entenderam a importância de
se fazerem presentes junto à comunidade. Aos poucos, pudemos retomar
gradativamente nossas práticas e temos a expectativa de que, neste ano,
poderemos atingir a quantidade de atendimentos dos anos pré-pandemia”.
Para saber mais sobre os projetos de extensão desenvolvidos na UNITAU
e os serviços oferecidos, clique aqui.
Fonte: ACOM/UNITAU
Crédito: Leonardo Oliveira
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UNCISAL LANÇA CAMPANHA DE EDUCAÇÃO
PERMANENTE EM SAÚDE NO COMBATE AO
ASSÉDIO MORAL
A Universidade Estadual de
Ciências da Saúde de Alagoas
(Uncisal) lança, nesta quartafeira (23), a Campanha de
Educação Permanente em Saúde
no Combate ao Assédio Moral.
A iniciativa tem o objetivo de
conscientizar
a
comunidade
acadêmica e das unidades
assistenciais sobre o tema e
buscar medidas de prevenção e
combate ao assédio em prol de
um ambiente de trabalho mais
positivo para os agentes públicos.
A campanha é uma iniciativa da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
(PROGESP), por intermédio da Supervisão de Desenvolvimento de Pessoas
(SUDES) e do Núcleo de Apoio às Ações de Humanização (NAHUM)/
Supervisão de Atenção à Saúde e Bem Estar (SASBEM). Segundo Aline Lemos
de Carvalho, responsável pela Humanização na Uncisal, “o tema é bastante
delicado e embora seja um assunto amplamente comentado, muitas pessoas
desconhecem ou têm uma compreensão parcial ou equivocada sobre o que
é assédio moral”.
A Cartilha de Prevenção ao Assédio Moral, elaborada pelo Tribunal
Superior do Trabalho (TST) e pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho
(CSJT), define o tema: “Assédio moral é a exposição de pessoas a situações
humilhantes e constrangedoras no ambiente de trabalho, de forma repetitiva
e prolongada, no exercício de suas atividades”.
A publicação descreve ainda que o assédio moral é “uma forma de
violência que tem como objetivo desestabilizar emocional e profissionalmente
o indivíduo e pode ocorrer por meio de ações diretas (acusações, insultos,
gritos, humilhações públicas) e indiretas (propagação de boatos, isolamento,
recusa na comunicação, fofocas e exclusão social)”.
Campanha - A Campanha de Educação Permanente em Saúde no
Combate ao Assédio Moral é uma ação que busca conscientizar a comunidade
acadêmica sobre o tema, por meio de posts educativos que serão publicados
no instagram @uncisalalagoas, abordando diferentes perspectivas
sobre o assédio.
“Serão 7 temas abordados durante 7 semanas”, descreveu Raffael
Gonçalves Motta, responsável pela Supervisão de Desenvolvimento de
Pessoas. As publicações iniciam nesta quarta-feira (23/03) e encerram no Dia
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Nacional de Combate ao Assédio Moral, em 2 de maio. A programação conta
ainda com uma palestra virtual, que será divulgada em breve.
Acesse a Cartilha AQUI: https://www.uncisal.edu.br/uploads/2022/3/
Cartilha-de-Prevencao-ao-Assedio-Moral_23092019.pdf

Depoimentos
“Entendo que a ética é uma das formas de combate ao assédio moral no
trabalho. Precisamos ter autoestima suficiente para quebrar o silêncio que está
enraizado, quando nos sentimos assediados. Precisamos ter coragem de agir,
pois só assim podemos desqualificar e afastar esse mal”.
Ana Maria Jatobá Correia Ramires, Pró-reitora de Gestão de Pessoas

“O assédio moral no trabalho tem se intensificado nos últimos anos.
Identificar como assédio moral a situação pela qual você está passando é um
começo muito importante para o fim do sofrimento. Isso vai abrir seus olhos
para começar a juntar provas e exigir seus direitos. O trabalho preventivo tem
que ser feito diariamente: tratar as pessoas com todo o respeito, preservandolhes a dignidade, a integridade psíquica e emocional”.
Sérgio Ricardo Lins, Supervisor da SASBEM

“Prevenir e combater o assédio moral é preservar direitos fundamentais como
a personalidade, dignidade, integridade física, psíquica e moral do trabalhador.
Ao focarmos em informação e prevenção, evitamos doenças e promovemos
qualidade de vida no trabalho. Educação é Saúde!”.
Aline Lemos de Carvalho, Coordenadora do NAHUM

“A campanha de enfrentamento ao assédio moral nasce de uma aproximação
entre a Uncisal e o Ministério Público do Trabalho, que resultou em atividades
sobre o tema em anos anteriores. Em 2022, o objetivo da campanha é criar uma
consciência sobre o tema para que a comunidade acadêmica saiba agir diante
de comportamentos com esse tipo de conduta. A meta é criar uma cultura de
combate ao assédio moral”.
Raffael Gonçalves Motta, Supervisor da SUDES
Fonte: Uncisal
Texto: Danielle Cândido
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