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ENTIDADES ELABORAM DOCUMENTO CONJUNTO PARA
SER APRESENTADO NA CONFERÊNCIA MUNDIAL DE
ENSINO SUPERIOR
Foi realizada na última quarta-feira, 27,
durante todo o dia, uma reunião conjunta
entre Associação Brasileira dos Reitores das
Universidades Estaduais e Municipais (Abruem),
Associação
Brasileira
das
Universidades
Comunitárias (Abruc),
Conselho Nacional
das Instituições da Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica (Conif)
e Associação Nacional dos Dirigentes das
Instituições Federais de Ensino Superior
(Andifes). A reunião ocorreu no formato híbrido,
sendo realizada presencialmente no auditório do Hotel San Marco, em Brasília,
e virtualmente via plataforma de conferência web da RNP. A reunião teve como
objetivo principal a discussão de documento elaborado conjuntamente para a
Terceira Conferência Mundial de Educação Superior (WHEC2022).
Compuseram a mesa diretiva e foram responsáveis pela abertura e pelo
encerramento do evento, os reitores Rodrigo Zanin, presidente da Abruem,
Marcus Vinicius David, presidente da
Andifes, Maria Leopoldina Veras, vicepresidente de Assuntos Acadêmicos
do Conif, e Cláudio Alcides Jacoski,
presidente da Abruc. Entre as autoridades
que participaram presencialmente da
reunião, está o reitor da Universidade
Estadual de Alagoas (Uneal), Odilon
Máximo. Ainda representando a Abruem,
esteve presente o secretário Executivo
da
Associação,
professor
Carlos
Roberto Ferreira.
Representando a Abruem no evento estavam

presente o presidente da Associação, Rodrigo

Após a abertura, o evento
Zanin, e o reitor da Uneal, Odilon Máximo.
prosseguiu com palestra da professora
da Universidade Federal de Minas Gerais, Ana Lúcia Gazzola, que discorreu sobre
a importância da Conferência Mundial de Educação Superior. Em seguida, o reitor
da Universidade Federal do Paraná, Ricardo Marcelo Fonseca, palestrou sobre “O
papel das universidades brasileiras na internacionalização do ensino superior”.
Ainda no período matutino, foi realizada palestra acerca do futuro da
educação superior. A responsável pela explanação foi a reitora da Universidade
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Federal de Minas Gerais e membro da Comissão de Relações Internacionais
da Andifes, Sandra Regina Goulart Almeida. Para finalizar a programação da
manhã foi apresentada a proposta de documento, elaborado conjuntamente,
para a Conferência Mundial de Educação Superior (WHEC2022). As
propostas do documento foram descritas pelo professor Rui Vicente
Oppermann (Andifes) e pelo reitor do Instituto Federal Fluminense, Jefferson
Manhães de Azevedo (Conif).
O documento apresentado, que possui
25 páginas, está dividido nos dez os eixos
temáticos propostos para a WHEC2022: (1)
Impactos da Covid-19 na Educação Superior;
(2) A Educação Superior e os Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável; (3) Inclusão na
Educação Superior; (4) Qualidade e Pertinência
dos Programas; (5) Mobilidade Acadêmica
na Educação Superior; (6) Governança na
Educação Superior; (7) Financiamento da
Educação Superior; (8) Produção de Dados e
de Conhecimento; (9) Cooperação Internacional para Promover Sinergias; e
(10) Futuros da Educação Superior.
O período vespertino foi destinado aos debates sobre o documento
apresentado. Todos os presentes puderam dar suas últimas contribuições
ao documento, que será finalizado e apresentado durante a Conferência
Mundial de Educação Superior.
Conferência - O evento acontece em Barcelona, Espanha, de 18 a 20
de maio, em formato híbrido. Ele estava previsto para ser realizado em
outubro de 2021, no entanto precisou ser adiado em virtude da pandemia
de covid-19. A proposta é reunir atores relevantes na área para definir e
preparar o caminho para uma nova era do ensino superior, que responda
aos desafios enfrentados pela humanidade, em especial a pandemia do
novo coronavírus.
O grande objetivo declarado é “redesenhar as ideias e práticas do
ensino superior para garantir o desenvolvimento sustentável do planeta e da
humanidade”. A preocupação é criar uma educação superior que contribua
para o fortalecimento das práticas que levem aos conhecimentos capazes
de proteger a sociedade, atual e futura, de novas pandemias ou desastres
naturais, e capazes de torná-la participativa no enfrentamento dos grandes
desafios planetários.
Para avançar neste sentido, a Conferência trará discussões em um
conjunto de eixos temáticos, uma espécie de mapa que possa nos levar
a uma nova era educacional, tendo como referência a Agenda 2030 da
sustentabilidade, as conferências mundiais anteriores e, agora, os impactos
da pandemia do coronavírus sobre a vida no planeta.
Assessoria de Comunicação Social da Abruem, com informações do Educa 2022
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REITORES DA ABRUEM SE REÚNEM DE
FORMA HÍBRIDA
A
reunião
administrativa
da Abruem do mês de abril foi
realizada no final da tarde da última
quarta-feira, 27, de forma híbrida.
Os reitores que participaram
presencialmente estavam na sede
da Abruem, em Brasília. Já a parte
virtual da reunião ocorreu via
plataforma Google Meet.
Quem abordou a primeira
pauta do encontro deste mês foi o coordenador geral da Secretaria de
Educação Profissional e Tecnológica (Setec) do Ministério da Educação, Fábio
Henrique Ibiapina. O coordenador foi responsável por fazer uma apresentação
da linha de fomento do Itinerário da Formação Técnica e Profissional, ciclo
2023-2025. Essa linha de fomento será realizada em regime de colaboração
com instituições parceiras da Bolsa-Formação (Pronatec). As universidades
estaduais e municipais que se interessarem foram convidadas a participar.
Fábio Ibiapina explicou aos reitores o que é a linha de fomento e sobre
a importância do Itinerário tendo em vista o contexto do chamado Novo
Ensino Médio. Ele destacou que, por meio desta linha de fomento, serão
ofertados aos estudantes de todo o País, cursos técnicos ou de qualificação
profissional de qualidade.
Os cursos serão realizados pelos parceiros ofertantes da Bolsa-Formação
e
disponibilizados
às
redes
estaduais, distrital e municipais
ofertantes do ensino médio
mediante acordos ou convênios de
parcerias estabelecidos para fins
de implementação do itinerário da
formação técnica e profissional em
regime de cooperação.
De acordo com o coordenador,
para saber mais sobre a linha
de fomento é só acessar: https://www.gov.br/mec/pt-br/acesso-ainformacao/institucional/secretarias/secretaria-de-educacao-profissional/
linhadefomentoitinerariodaformacaotecnicaeprofissional
Dúvidas a respeito do assunto podem ser enviadas para fabioibiapina@
mec.gov.br .
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Fórum de Reitores
A segunda pauta abordada na reunião
foi o 67º Fórum Nacional de Reitores da
Abruem, que ocorrerá de forma presencial
de 18 a 21 de maio na cidade de Maceió,
Alagoas. O evento será realizado no Ritz Hotel
e está sendo organizado pela Universidade
Estadual de Alagoas (Uneal). Durante a
reunião, o reitor da Uneal, professor Odilon
Máximo, fez informes a respeito do Fórum.
Ele explicou que a organização do evento ocorre de forma bastante
célere e que faltam poucos detalhes para a programação estar totalmente
fechada. Nesta edição do Fórum haverá a entrega de certificados como forma
de homenagem a diversos ex-reitores que fizeram parte da Associação.
México - A última pauta do dia foi a viagem internacional da Abruem de
2022, prevista para ocorrer de 13 a 25 de junho. O secretário executivo do
Abruem, professor Carlos Roberto Ferreira, explicou a respeito de todas as
tratativas que estão sendo feitas para que a viagem seja realizada.
Segundo ele, a expectativa é que nesta semana a Associação receba
uma programação mais oficial. Em sua fala, o professor ainda mencionou
alguns hotéis sugeridos para que a delegação se hospede e seus respectivos
valores de diárias.
Assessoria de Comunicação Social da Abruem

UNICAMP

PARCERIA DA UNICAMP E COMGÁS IRÁ REDUZIR
EM 10,1% A EMISSÃO DE GASES DE EFEITO ESTUFA
NA UNIVERSIDADE
Parceria entre a Unicamp e a Comgás
formalizada na última terça-feira (26) irá
substituir o gás liquefeito de petróleo (GLP)
e o óleo diesel pelo gás natural canalizado.
Com isso, haverá uma redução anual de
10,1% no índice de emissão de gases de efeito
estufa na universidade.
O novo sistema será empregado em seis
unidades do campus de Barão Geraldo: Hospital
de Clínicas (HC), Hospital da Mulher (Caism),
Faculdades de Engenharia de Alimentos (FEA) e de Educação Física (FEF) e
dois dos três refeitórios universitários (RU e RS). No caso do RU, o óleo diesel
utilizado para aquecer a caldeira será também substituído.
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A estimativa de redução foi feita a partir do Inventário de Emissões
de Gases de Efeito Estufa referentes a 2019, antes da pandemia, portanto.
De acordo com os técnicos, a redução nas emissões deverá ocorrer em
razão da forma sustentável de distribuição. Enquanto o GLP depende
do
transporte de botijões por
caminhões movidos a óleo diesel, a
distribuição do gás natural é feita por
tubulação subterrânea.
O sistema também elimina
riscos ambientais e de segurança
associados ao armazenamento do
GLP em botijões. A manutenção
da rede de gás natural - incluindo
eventuais
atendimentos
de
emergência - será feita 24 horas por
dia pela Comgás.
O novo sistema deverá também
eliminar a necessidade de processos licitatórios para aquisição do GLP pelas
unidades, trazendo maior agilidade e redução de custos.
A Comgás investiu R$ 6 milhões na expansão da rede. As obras foram
executadas nos meses de agosto e setembro de 2021. Para a Unicamp, o custo
total das adaptações realizadas nas unidades será de aproximadamente R$
150 mil. A economia anual para a universidade, no entanto, é estimada em
R$ 200 mil por ano. Assim, os gastos serão compensados já no primeiro ano
de utilização do novo combustível.
Três unidades - FEA, FEF e RU - já estão utilizando o gás natural fornecido
pela Comgás. As outras três - HC, Caism e RS - ainda deverão concluir suas
adaptações internas para conectar-se à rede da concessionária.
O reitor da Unicamp, Antônio José de Almeida Meirelles, disse que a
parceria com a Comgás reafirma a agenda de sustentabilidade defendida
pela universidade.
“Acreditamos na possibilidade de alinharmos duas agendas: uma delas,
muito forte no setor privado, é a preocupação com as questões ambiental,
social e de governança. A outra, que vem das organizações multilaterais,
hoje atentamente observada pelas instituições públicas, é a chamada
agenda 20/30, os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU”,
disse o reitor.
“Podemos alinhar boa parte da sociedade em torno dessas metas, não
mais centradas exclusivamente na questão ambiental, mas entendendo
a sustentabilidade como algo que exige inclusão, eficiência econômica e
cuidado com o meio ambiente no sentido mais amplo”, concluiu.
A coordenadora geral da Universidade, Maria Luiza Moretti, disse
que, além da eficiência na gestão, a instalação do gás natural irá promover
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estudos e pesquisas em conjunto entre a universidade e a empresa. Segundo
ela, a busca por processos que gerem diminuição da emissão de poluentes
na atmosfera “reafirma a preocupação da academia quanto ao impacto da
ciência na sociedade”.
“O gás natural tem muito a contribuir com a agenda de sustentabilidade.
São incontáveis os seus benefícios como substituto para os equipamentos
a diesel, GLP e óleo combustível, mais poluentes”, afirma Adriano Zerbini,
diretor Institucional, de Comunicação e Sustentabilidade da Comgás.

O processo
A parceria entre Unicamp e Comgás surgiu no processo de licenciamento
ambiental realizado pela Universidade em 2019.
A Companhia Ambiental do
Estado de São Paulo (Cetesb),
responsável pela concessão da
licença, recomendou que a central
de armazenamento de GLP existente
nas proximidades do HC fosse
afastada da unidade por motivo de
segurança, ou que fosse substituído
o combustível então utilizado.
Diante desta recomendação,
o HC consultou a Comgás sobre
a possibilidade de a concessionária passar a fornecer gás natural
para o hospital.
A empresa apresentou um estudo de viabilidade prevendo a expansão
de sua rede às demais unidades do campus de Barão Geraldo, que
apresentavam elevado consumo de GLP e poderiam ser beneficiadas com a
substituição pelo gás natural.
O estudo foi conduzido com o apoio da Diretoria Executiva de
Planejamento Integrado (DEPI), que se encarregou de organizar visitas
técnicas às unidades e promover reuniões entre representantes de todas as
partes para apresentação da proposta da concessionária.

A Empresa
A Comgás possui mais de 20 mil quilômetros de rede de distribuição de
gás natural encanado em 94 municípios. Abastece os segmentos industrial,
comercial, residencial e automotivo, além de viabilizar projetos de cogeração
e disponibilizar gás para usinas de termogeração. Hoje a empresa atende a
mais de 2 milhões de clientes.
Fonte: Unicamp. Texto: Tote Nunes. Fotos: Antonio
Scarpinetti. Edição de imagem: Paulo Cavalheri
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UDESC

UDESC JOINVILLE REALIZA A 20ª CONFERÊNCIA
REGIONAL SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
A Universidade do Estado de
Santa Catarina (Udesc) Joinville através
do Grupo de Estudos em Políticas
Educacionais e Sociais (GEPES) e o
Grupo Regional de Articulação de
Ações em Defesa dos Direitos da
Criança e do Adolescente (GRADCIA)
realizará no dia 5 de maio, quintafeira, a 20ª Conferência Regional.
As inscrições serão realizadas no
local, a partir das 8h30, no auditório do
Bloco F, da Udesc Joinville, localizado
na Rua Paulo Malchitzki, 200, Zona
Norte de Joinville.
Segundo Jurema Iara Reis Belli,
coordenadora do evento, o objetivo
é a retomada das atividades do GEPES, e fortalecimento da Rede de
Atendimento na área da Criança e do Adolescente dos municípios da região
norte e nordeste de Santa Catarina, e irá reunir a Rede de atendimento
Municipal, Conselhos Tutelares e de Direito.
A abertura do evento, às 9h20, contará com a presença da Dra Luciana
Xavier S. de Carvalho, Coordenadora de Projetos de Combate ao Trabalho
Infantil e Aprendizagem Profissional do Ministério do Trabalho, que falará
sobre o Retratos do Trabalho Infantil em SC.
Já às 11h, Joelson Tibúrcio dos Passos, Pedagogo e Pós-graduado em
Políticas Públicas e Luiz Carlos Uller, Economista e supervisor Regional do
CIEE-SC, irão falar sobre o Programa Jovem Aprendiz e Papel do Conselho
Municipal de Direitos e Conselho Tutelar.
Após no intervalo do almoço, às 13h40, a professora Jurema Iara Reis
Belli fará uma apresentação do GEPES e GRADCIA e haverá um momento
de integração com os municípios com o pastor Euclides Luís do Amaral e
Luciene Lopes Coelho, conselheira Tutelar.
Para encerrar o evento, a partir das 14h40, Michele Menon, Psicóloga
e Pós-graduada em Educação Infantil, Séries Iniciais e Gestão Escolar, da
Prefeitura Municipal de São João do Itaperiú, irá falar dos Aspectos Humanos
nas Relações Internas e Externas do Conselho Tutelar.
Fonte: Assessoria de Comunicação da Udesc Joinville
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UPE

BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO DO CAMPUS
MATA SUL DA UPE PROMOVE IMERSÃO ONLINE
SOBRE PROCESSOS PRODUTIVOS
O curso de Bacharelado em Administração
do Campus Mata Sul da Universidade de
Pernambuco promove, de 2 a 4 de maio, uma
série de palestras gratuitas online sobre Lean &
Six Sigma White Belt.
O coordenador do curso, professor Helder
Diniz, recebe como convidados o CEO da
Leanway Paulo Ghinato e o global master black
belt da Alpagartas, Diego Duarte.
A proposta é uma imersão que tem como
tema “modelo híbrido: a metodologia no
mundo complexo”.
Serão apresentadas as novidades para soluções de problemas das
maiores empresas do mundo e dicas sobre como reduzir perdas e desperdícios
em processos produtivos.
O evento é voltado para estudantes, professores e toda a comunidade
externa. A transmissão online será no período das 20h às 22h.
Inscrições pelo link: https://contato.site/55bfa55a8e/imersao-whitebelt/whitebelt
Fonte: UPE

UNITINS

PAPEL DO ENSINO SUPERIOR NO
DESENVOLVIMENTO DO ESTADO É DISCUTIDO
O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2023-2027 da Universidade
Estadual do Tocantins está em construção de forma colaborativa envolvendo
toda a comunidade acadêmica da universidade. Para discutir o contexto e
perspectivas da educação, economia e planejamento no estado do Tocantins
foi realizada no último dia 26 uma live no estúdio da Unitins com a participação
do reitor Augusto Rezende, que atuou como moderador, do secretário do
Planejamento e Orçamento, Sergislei Silva de Moura, do Superintendente de
Planejamento Governamental, Romildo Leite Dias, da secretária Executiva da
Indústria e Comércio, Geanny Pinheiro, e da Superintendente da Secretaria
da Educação Cristiane Pina.
O reitor explicou que um dos objetivos do encontro foi vislumbrar como
a universidade pode extrapolar os seus muros para atender as demandas do
ambiente externo do estado, além de pensar e palnejar ações para melhorar o
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ambiente interno da instituição.
“É importante observar a
influência
da
universidade
também para o ambiente
externo. Quando a gente discute
e traz representantes de pastas,
como a do Planejamento, da
Educação e da Indústria e
Comércio, temos a percepção
exata de para quem estamos
formando nossos acadêmicos,
qual o mercado está carente de profissionais e de como podemos atender
as necessidades locais dentro do que nos compete quanto instituição
de ensino superior”.
O Secretário do Planejamento e Orçamento, Sergislei Silva de Moura
destacou a importância da Unitins para o Tocantins e tem um papel
importante também no desenvolvimento econômico local. “A Unitins fortalece
a história do Tocantins e traz o resultado que o estado precisa: profissionais
capacitados com nível superior para o mercado de trabalho. Quando se fala
em estruturação do desenvolvimento, precisamos de pessoas prontas para
o mercado de trabalho para que não sejam pessoas de fora a ocuparem as
vagas que os próprios tocantinenses têm formação necessária para assumir.”
O superintendente de Planejamento Organizacional, Romildo Leite
Dias, destacou que “a secretaria de Planejameto e Orçamento do estado
também tem uma preocupação com relação a como o estado é planejado
e desenvolvido. Um processo profícuo para o estado é ouvir as pessoas, é
preciso entender o que a população deseja e quais são as suas demandas.
Mesmo não sendo possível sanar todas em um mandato, podemos definir
prioridades e trabalhar em cima delas. E em muitas regiões que visitamos
recebemos pedidos solicitando expansão da Unitins para as localidades.
Nesse contexto, entra o PDI que vocês estão desenvolvendo que é justamente
planejar e, possivelmente, levar esse ambiente de qualificação para mais
lugares”, afirmou o superintende.
A secretária Executiva da Indústria e Comércio Geanny Pinheiro também
visualiza a Unitins como um braço importante no desenvolvimento e na
formação das competências para o mercado de trabalho. “Alinhar essas
necessidades do mercado de trabalho à formação oferecida pela Unitins
é essencial para que possamos contribuir com as demandas da indústria,
do comércio e dos serviços em um nível mais elevado, por exemplo,
inovando mais, incentivando nossos empreendedores a terem pensamentos
estratégicos para os negócios. Contribuindo, assim, para que eles se tornem
peças importantes para o desenvolvimento da região onde estarão inseridos”,
finalizou Geanny.
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TO Graduado
Segundo a superintendente da Secretaria da Educação, Cristiane Pina, um
dos desafios que a educação enfrenta é a questão da inovação tecnológica.
Para ela, a Unitins tem mostrado muito força nesse quesito. Cristiane também
comentou sobre o ‘TO Graduado’, projeto do Governo do Estado, que será
executado pela Unitins, que visa levar o ensino superior para cidades do
Tocantins que não possuem universidade pública. “Estamos com tudo muito
bem desenhado, as escolas que sediarão as unidades da Unitins já estão
definidas. Essa parceria nos deixa bastante emocionados e encorajados.
Enxergamos o projeto de forma bastante positiva porque a universidade
vai para dentro do espaço escolar e isso pode despertar o estudante e o
professor para outras possibilidades”, declarou a superintendente.
O reitor fez um balanço positivo do encontro. “Foi um debate
extremamente produtivo pois apresentamos para a comunidade acadêmica
o potencial e a importância da formação superior que a universidade oferece
em todas as suas esferas. A discussão também nos ajudou a conhecer o
atual contexto econômico, de planejamento e da educação do estado para
levantarmos nossas necessidades e cumprirmos a missão de buscar soluções
para a melhoria da Unitins no ambiente interno e externo”, finalizou o reitor.
Fonte: Unitins

UNIFAE

SÃO JOÃO DA BOA VISTA TERÁ UMA MARATONA DE
STARTUPS
Em uma parceria com a empresa
Unipool Inovação, está sendo desenvolvida
a primeira edição da Maratona de Startups
da UNIFAE, projeto que nasceu com
objetivo de fomentar o empreendedorismo
e ideias de negócios entre professores
e estudantes.
A primeira etapa da Maratona
neste mês de abril, no primeiro andar
da biblioteca do Centro Universitário,
quando os inscritos participaram de um evento de boas-vindas junto aos
organizadores do projeto.
“Nós fizemos o onboarding da Maratona, é o embarque da galera nessa
jornada, que será super rápida, de um mês e meio. Ao final, vamos conectar
os participantes a empresários e líderes regionais que podem ajudá-los a
tirar a ideia do papel”, destaca Héber Sales, que é um dos instrutores da
Maratona e fundador da Unipool.
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Na fase final da Maratona, os inscritos
vão participar do “Pitch Day”, quando vão
apresentar os projetos a empresários
e investidores. Já estão confirmadas
personalidades como Sara Velloso, que é
head de finanças do Grupo Bandeirantes
de
Comunicação;
David
Noronha,
fundador da Energy Source, eleita uma
das 9 startups mais inovadoras no mundo
no setor de energytech.
Segundo o professor Paulo Pereira, que também é um dos instrutores
do projeto, a Maratona também vai ajudar os moradores de São João da Boa
Vista e região.
“A ideia de trazer isso para a UNIFAE é envolver os nossos alunos com
algo novo, com algo diferente, que permita que eles pensem e tenham ideias
diferentes. Queremos transformar essas ideias, que podem ser simples e
singelas, numa grande oportunidade de negócio, que seja escalável, replicada
e que traga benefícios para a sociedade de forma geral”, destaca.
AINDA DÁ TEMPO DE PARTICIPAR - Os interessados ainda podem se
inscrever na Maratona, basta acessar o site: maratonadestartups.com.br/
unifae e seguir o passo a passo sugerido.
Fonte: Assessoria de Comunicação UNIFAE
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