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NOTA DA ABRUEM EM DEFESA DA
UNIVERSIDADE PÚBLICA
A gratuidade da Educação Superior e da autonomia didático-científica,
administrativa e de gestão financeira e patrimonial, conforme garantido na
Constituição Federal são construções históricas de inclusão, transformação social
e política, garantia de direitos e que instrumentalizam a verdadeira mudança da
sociedade brasileira em busca do desenvolvimento.
A Proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº 206/2019 que ora tramita na
Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Deputados, propõe mudanças
nos Artigos 206 e 207 da Constituição trazendo a cobrança de mensalidades nas
Instituições de Educação Superior públicas do Brasil ferindo tais conquistas e
impondo ao povo brasileiro padrões excludentes a um direito garantido.
A Associação Brasileira das Reitoras e Reitores das Universidades Estaduais e
Municipais (ABRUEM), composta por 47 instituições das cinco regiões brasileiras,
se manifesta de modo inarredável em defesa da Educação Superior pública,
gratuita e de qualidade.
Os territórios alcançados pelas Instituições que constituem a ABRUEM
alcançam territórios mais interiorizados do país, realidades em que o ensino
público e gratuito em todos os seus níveis se torna imprescindíveis nas alterações
de dinâmicas de vida, promoção do desenvolvimento humano sustentável e
redimensionamento de possibilidades através do conhecimento, da formação e da
promoção da ciência. O fim da gratuidade com a cobrança de taxas compromete
este contexto e afeta o debate democrático pleno, ao ser conduzido sem debates
amplos e, principalmente, sem o envolvimento das Instituições de Ensino Superior
Públicas do país.
Brasília/DF, 25 de maio de 2022
Reitor Rodrigo Bruno Zanin
Presidente
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POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ABRUEM
OCORRERÁ NO MÊS DE AGOSTO
A cerimônia de posse da nova diretoria da Associação Brasileira de
Reitoras e Reitores das Universidades Estaduais e Municipais (Abruem)
ocorrerá no próximo mês de agosto. As eleições para a escolha da chapa
foram realizadas no dia 19 de maio durante reunião do Conselho Pleno da
Abruem realizada dentro da programação do 67º Fórum Nacional de Reitores.
Foram eleitos para a diretoria da Abruem, para o biênio 2022-2024, o
reitor da Universidade Regional do Cariri, Francisco do O’ de Lima Júnior,
como presidente, e o reitor da Universidade Estadual de Alagoas, Odilon
Máximo de Morais, como vice-presidente.
DIRETORIA ABRUEM 2022-2024
PRESIDENTE
Francisco de Ó de Lima Júnior
Universidade Regional do Cariri - URCA
VICE-PRESIDENTE
Odilon Máximo de Morais
Universidade Estadual de Alagoas - UNEAL
Conselho Deliberativo Titulares
Célia Regina Diniz
Universidade Estadual da Paraíba - UEPB
Juliene Rezende Cunha
Centro Universitário de Mineiros - UNIFIMES
Cicilia Raquel Maia Leite
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN
Suplentes
Miguel Sanches Neto
Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG
Leonardo Alvim Beroldt da Silva
Universidade Estadual do Rio Grande do Sul - UERGS
Dilmar Baretta
Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC
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Conselho Fiscal
Titulares
Marco Aurélio Ferreira
Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino - UNIFAE
Lavínia Rosa Rodrigues
Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG
Clay Anderson Nunes Chagas
Universidade do Estado do Pará - UEPA
Suplentes
Nara Lúcia Perondi Fortes
Universidade de Taubaté - UNITAU
Laércio Alves de Carvalho
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul - UEMS
Alberto Barella Netto
Universidade de Rio Verde - UniRV
Assessoria de Comunicação Social da Abruem

CÂMARA DE EXTENSÃO DA ABRUEM
LANÇA COLETÂNEA
No início de 2022 a Câmara de Extensão da
Abruem lançou o desafio de publicar uma Coletânea
acerca dos “Processos e desafios sobre a inserção
curricular da extensão nos cursos de graduação das
IES estaduais e municipais do Brasil”. Uma chamada
pública foi direcionada a todas as Instituições de
Ensino Superior filiadas à Associação.
Muitos trabalhos foram encaminhados à
Câmara, que escolheu 14 trabalhos para essa primeira
publicação. Os textos são fruto da materialização
das experiências distintas vivenciadas pelas
universidades estaduais e municipais espalhadas
nas várias regiões do Brasil.
Acesso ao ebook da Câmara de Extensão
https://www.fae.br/unifae/cms/filemanager/
files/editora/1652962180658-abruem.pdf
Fonte: Câmara de Extensão da Abruem
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CALENDÁRIO DAS ATIVIDADES DA ABRUEM EM
2022
01 a 31 de Janeiro

Recesso Administrativo

16 de Fevereiro

Reunião Mensal em Brasília

30 de Março

Reunião Mensal em Brasília

27 de abril

Reunião Mensal em Brasília

18 a 21 de maio

67º Fórum Nacional de Reitores da ABRUEM –
realização Universidade Estadual de Alagoas –
UNEAL – Maceió – AL

22 de junho

Reunião Mensal em Brasília

27 de julho

Reunião Mensal em Brasília

24 de agosto

Reunião Mensal em Brasília

28 de setembro

Reunião Mensal em Brasília

10 a 21 de outubro

Viagem Internacional - MÉXICO

(a confirmar)
23 de novembro

Reunião Mensal em Brasília

30 de novembro a 3 de
dezembro

68º Fórum Nacional de Reitoras e Reitores da
ABRUEM – realização UNESPAR – Universidade
Estadual do Paraná – Curitiba – PR
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UniRV

UNIRV É A PRIMEIRA UNIVERSIDADE DO BRASIL
RECEBER DIPLOMA DE CAMPUS SAUDÁVEL
EM BRUXELAS
Referência em todo país no quesito
ensino superior de qualidade, infraestrutura
e investimento em capacitação profissional,
bem como, em modelo de gestão superior,
a Universidade de Rio Verde – UniRV ganhou
os holofotes mundiais no cenário do
incentivo às práticas de atividades físicas e
escolhas saudáveis dentro do Câmpus. Uma
cerimônia realizada na Université Libre de
Bruxelles nesta sexta-feira, 27 de maio, selou
a adesão da Instituição ao Programa FISU
Healthy Campus, com a entrega do Diploma e o Selo de Campus Saudável ao
Reitor, professor Alberto Barella Netto pelas mãos do diretor do Programa e
de Relacionamento entre Universidades, Fernando Parente. Acompanharam
o Reitor durante o evento, o Pró-reitor de Pós-Graduação, prof. Dr. Claudemir
Bertuolo Furnielis e o coordenador da Assessoria de Comunicação,
Ricardo Cruz Padilha.
Convicta de que a Universidade deve ser um ambiente propício e uma
das principais portas de entrada para encorajar os acadêmicos e acadêmicas
a praticar um estilo de vida saudável e sustentável, com acesso fácil e
oportunidades nas áreas de atividade física, saúde e nutrição, a UniRV foi a
primeira única Instituição brasileira a receber o Diploma e o Selo de Campus
Saudável, ao lado de mais de 15 outras universidades
da Europa, além da África, Catar e Coreia.
Uma das ações destaques e que contou pontos
na hora de preencher os pré-requisitos estabelecidos
pelo FISU Healthy Campus, foi a realização das práticas
saudáveis voltadas à saúde mental, principalmente no
período da Pandemia, que foram importantes aliadas
da comunidade universitária. O Programa Mente Aberta
por exemplo, prestou assistência psicopedagógica, com
atividades que fizeram diferença no enfrentamento do
isolamento social e na ressocialização com a volta das
atividades presenciais e essas práticas aqui realizadas
integraram o livro “Saudável Campus Best Practices”,
que foi lançado durante a cerimônia na Bélgica.
Para se tornar um campus saudável, a Universidade comprovou
o incentivo e a realização de inúmeras ações dentro de sete importantes
itens: atividade física e esporte, gestão saudável do campus, saúde mental
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e social, nutrição, prevenção de doenças,
comportamento de risco, meio ambiente,
responsabilidade social e sustentabilidade.
A comprovação feita por meio de aulas
práticas nas clínicas escolas de Fisioterapia,
Odontologia, Psicologia e Nutrição, além
dos programas de extensão universitária,
campeonatos que fomentam do desporto
universitário e inúmeros outros programas
que beneficiam o âmbito universitário e toda população, indo ao encontro
do Programa da FISU, que visa melhorar todos os aspectos de bem-estar dos
alunos e da comunidade do campus em geral, contribuindo positivamente
com o estilo de vida de estudantes universitários.
Barella que foi nomeado em outubro de 2021, membro da Comissão
de Reitores da Federação Internacional e porta-voz das mais de 4 mil
universidades brasileiras e universidades do continente americano, no
desenvolvimento do esporte universitário, reforçou a importância da
diplomação da UniRV como Universidade saudável e reafirmou o compromisso
de continuar desenvolvendo práticas saudáveis dentro dos Câmpus. “Essa
diplomação da Universidade de Rio Verde vem coroar todas as ações que
estão sendo desenvolvidas e beneficiam toda comunidade universitária, é
o reconhecimento de cada professor, de cada servidor e dos acadêmicos,
que se dedicam na elaboração de projetos, na execução das ações e na
criação desse ambiente propício às práticas saudáveis. Voltaremos para Rio
Verde com a convicção de que estamos no caminho certo e reafirmando o
compromisso de cuidar da família UniRV.

Adesão ao Programa FISU Healthy Campus
Depois de se tornar a primeira universidade pública do país a aderir
ao programa, em janeiro de 2021, A Universidade de Rio
Verde – UniRV se tornou a primeira Instituição a receber o
certificado de Campus Saudável, proposto e desenvolvido
pela International University Sports Federation (FISU). O
comunicado foi feito em outubro do mesmo ano, após a
UniRV comprovar a realização dos programas, projetos e
ações exigidos para obtenção do selo. O programa FISU
Healthy Campus, lançado em maio de 2020, visa melhorar
todos os aspectos de bem-estar dos alunos e da comunidade
do campus em geral, contribuindo positivamente com o
estilo de vida de estudantes universitários ao redor do
mundo, promovendo e incentivando a prática de atividades
físicas e escolhas saudáveis dentro do campus.
O Campus Saudável é construído sobre uma
plataforma digital personalizada que permite às universidades rastrear
e melhorar a saúde e o bem-estar dos alunos e funcionários, além de ser
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composto por trinta especialistas mundiais
em saúde estudantil, o programa é
uma rede global sem precedentes para
que as universidades compartilhem
conhecimento, experiência e melhores
práticas e percepções. Dentre as normas
propostas pelo Programa, a Universidade
de Rio Verde precisou atingir pelo menos
40, dos 100 critérios exigidos.

Nomeação do Reitor como membro da Comissão de
Reitores da Fisu América
Com uma expressiva contribuição no cenário do esporte dentro da
Universidade de Rio Verde – UniRV e importantes
conquistas para a Instituição, Alberto Barella
Netto, magnífico Reitor, foi nomeado no dia 25
de novembro de 2021, membro da Comissão
de Reitores da Federação Internacional de
Esportes Universitários (FISU) América, uma
vez que o Brasil é um dos países que lideram
o movimento do esporte universitário no
mundo, dentre os mais de 170 países filiados
à Federação Internacional, ocupando entre os
10 países com o melhor programa de esporte.
O Reitor tornou-se porta-voz das mais de
4 mil universidades brasileiras e universidades
do continente americano, no desenvolvimento
do esporte universitário. A indicação se deu pelo trabalho que ele vem
desenvolvendo em prol do esporte dentro da Universidade de Rio Verde
e a sua visão de esporte universitário, passando a representar não só Rio
Verde e o Estado de Goiás, mas sim o Brasil e todas
as instituições de ensino brasileiras, levando para
o cenário internacional o ponto de vista do Brasil a
partir das universidades.

Fomento ao esporte na Universidade
A história da Universidade de Rio Verde no
fomento ao esporte universitário iniciou em janeiro
de 2021, com o início da gestão do professor Barella,
que deu o pontapé inicial para a adesão ao Healthy
Campus promovido pela Federação Internacional
do Esporte Universitário (FISU). Ainda no mesmo
ano, teve a retomada da Instituição no esporte
universitário brasileiro, quando sediou os Jogos
Brasileiros Universitários (JUB’s) de Futebol, em maio.
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Em junho, a UniRV participou dos Jogos Universitários
Brasileiros Praia, em Aracaju –SE, com representantes
disputando a modalidade esportiva AirBadminton. Já
em agosto, a delegação da UniRV desembarcou em
Recife para a estreia no Jogos Brasileiros Universitários
(JUB’s) Futsal e Brasileiro de FUT 7.
Uma participação histórica nos Jogos
Universitários Goianos (JUG’s) colocou a UniRV
novamente no cenário do esporte universitário, em
setembro, conquistando o lugar mais alto do pódio
oito vezes, no futsal (feminino e masculino), voleibol
(feminino e masculino), no Handebol feminino e
em todas as modalidades no badminton (simples
masculina, simples feminina, dupla masculina, dupla
feminina e dupla mista).
Em outubro, os atletas da UniRV participaram
da 68ª edição dos Jogos Universitários Brasileiros
(JUB’s) em Brasília, conquistando medalhas de ouro e prata na Segunda
Divisão do futsal feminino e masculino, além de medalha de bronze no
Karatê e os representantes do voleibol, masculino e feminino, ficaram
entre os dez melhores times do
país, representando Goiás na
Primeira Divisão na próxima edição
do JUB’s, bem como a participação
no Campeonato Goiano de Futsal
Adulto e no Sub-20. Para encerrar as
ações voltadas ao esporte em 2021,
a III edição da Corrida e Caminhada
UniRV Ativa, realizada em novembro,
reuniu 500 inscritos. Com premiação
do primeiro ao quinto colocado.
Em 2022, os investimentos
tomaram grandes proporções, com
participação de equipes no JUB’s Praia em Canoa Quebrada e se tornando sede
na realização das Seletivas para o Mundial, recebendo em maio, participantes
de 20 estados brasileiros, onde mais de 600 atletas universitários de alto nível
disputaram as modalidades Judô, Taekwondo, Tênis, Tênis de Mesa e Xadrez,
além da participação da equipe de Futsal em diversas competições estaduais
e o planejamento para a realização dos jogos estudantis entre Campus.
Fonte: UniRV
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Unicentro

COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO
NOVO PROJETO AUDIOVISUAL

ESTREIA

Você, que está lendo essa
matéria, já parou para pensar como
seria o mundo se as universidades
acabassem? Esse é o primeiro convite
a reflexão proposto por um novo
projeto audiovisual que estreou na
última terça-feira, 24, e que tem
concepção e desenvolvimento da
Coordenadoria de Comunicação
Social da Unicentro. A ideia, explica
o diretor de Publicidade e Propaganda da Universidade, Lucas Thimóteo,
é “mostrar para as pessoas da comunidade em geral o que é tratado na
universidade, em termos de pesquisa e de desenvolvimento, de uma forma
mais acessível, não tão técnica, e que mostre que a universidade está presente
no cotidiano, no dia a dia em vários momentos da vida das pessoas”.
Depois do tema inicial, outras curiosidades serão apresentadas
semanalmente. As perguntas que serão abordadas, logo nos primeiros
episódios, são: “você já parou para pensar porque o livro Ulisses é tão
importante para a literatura?”; “você já parou para pensar até que ponto
a inteligência artificial pode chegar?”; “você já parou para pensar porque a
tatuagem não sai?”; e “você já parou para pensar que o telejornalismo não é
apenas o jornalismo feito para televisão?”.
“Nós vamos pegar uma
curiosidade, por exemplo
o telejornalismo. O que é o
telejornalismo? As pessoas
veem todos os dias os jornais
na televisão, mas às vezes não
sabem como foi feito, como
é o desenvolvimento. Então,
a gente vai tentar abordar de
uma maneira, como é feito na
universidade, nesse caso no
curso de Jornalismo, e mostrar
para as pessoas um pouco do
que é feito na Unicentro”, complementa Lucas.
Os episódios da série audiovisual “Já parou pra pensar” serão
disponibilizados, de maneira gratuita, no canal de mesmo nome no YouTube
(https://www.youtube.com/channel/UC2HtwaHimYA7iLxLCfrlXGQ), todas as
terças-feira, às 17h. A cada semana os vídeos vão buscar despertar interesse
nas pessoas, sobretudo nos estudantes, por fazer um curso superior. “O
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objetivo, além de levar essas informações, do que é desenvolvido dentro da
universidade de uma forma mais acessível para o público em geral, também
é mostrar, principalmente para os alunos de ensino médio e fundamental,
que muitos temas podem ser estudados e desenvolvidos na universidade e
mostrar para eles que eles, independente da aptidão que cada um tenha,
que eles podem fazer um curso superior, que eles têm diferentes assuntos e
temas que eles podem abordar”.
Se você tem curiosidade e quer que outras pessoas parem para
pensar sobre ela, pode enviar um e-mail para os integrantes do projeto
(japarouprapensar@unicentro.br).
Fonte: Unicentro

Unemat

UNEMAT TEM EDITAIS ABERTOS PARA
CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR PARA DIAMANTINO,
NOVA XAVANTINA E TANGARÁ DA SERRA
A Universidade do Estado de Mato Grosso está com o três editais de
seleção para contratação de professores para atuarem nos câmpus de
Tangará da Serra e em Cáceres. As vagas são para cadastro de reserva e
compreende profissionais de diferentes áreas do conhecimento.
Os três editais tem períodos diferentes para inscrição. No caso das vagas
para o câmpus Diamantino, as inscrições terminam no dia 24 deste mês. As
vagas para o Câmpus de Nova Xavantina tem inscrições abertas até o dia 25
de maio, enquanto que o período de inscrições para o câmpus de Tangará
da Serra só começam no dia 25 de maio e seguem até o dia 05 de junho.
Confiram abaixo mais informações sobre cada processo seletivo.
Diamantino: Vagas para cadastro de reserva de professores para atuar
na Faculdade de Ciências Sociais e Aplicadas. Os interessados em concorrer
as vagas devem ter graduação em: Administração, Ciências Contábeis,
Economia e Direito.
Inscrições até o dia 24 de maio. Para acessar o edital
https://cms.unemat.br/storage/documentos/bloco-documentoarquivo/C79jY9ncg3EV5R8fXxPvlElQzCeDAtUtdWX7yoAi.pdf
Nova Xavantina: Vagas para cadastro de reserva para professores para
atuar na Faculdade de Ciências Agrárias, Biológicas e Sociais Aplicadas. Há
vagas para profissionais com formação em: Biologia, Agronomia, Engenharia
Agrícola, Ciências da Computação, Agrimensura ou Geologia, Sociologia e
pessoas que atendam a um dos seguintes requisitos: graduação em “Letras
- Libras” ou “Letras - Libras/Língua Portuguesa como segunda língua”, e
pós-graduação na área ou em áreas afins; graduação em qualquer área do
conhecimento com pós-graduação em Libras; ou graduação em qualquer
área do conhecimento com certificado de proficiência em Libras e pósgraduação em qualquer área.
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Inscrições até o dia 25 de maio. Para acessar o edital
https://cms.unemat.br/storage/documentos/bloco-documentoarquivo/Xyd4Q5pz2RQUNUBqV4LAR0EELNDZeFCXikbL5v5p.pdf.
Tangará da Serra: Vagas para cadastro de reserva para atuar na Ciências
Sociais Aplicadas e da Linguagem. Os interessados devem possuir graduação
em: Administração, Letras com habilitação em língua espanhola e pessoas
que atendam a um dos seguintes requisitos: graduação em “Letras - Libras” ou
“Letras - Libras/Língua Portuguesa como segunda língua”, e pós-graduação na
área ou em áreas afins; graduação em qualquer área do conhecimento com
pós-graduação em Libras; ou graduação em qualquer área do conhecimento
com certificado de proficiência em Libras e pós-graduação em qualquer área.
As inscrições começam no dia 25 de maio e seguem até o dia 05 de
junho. Para acessar o edital na íntegra clique em
https://cms.unemat.br/storage/documentos/bloco-documentoarquivo/Y2iLThgQL4rO7r2hy8UVw1rOEWLbgtkHrIlt7yBV.pdf .
Fonte: Unemat. Texto: Lygia Lima

Unioeste

SORVETE DE PEIXE: DOUTORANDA DISPUTA
PRÊMIO DE INOVAÇÃO EM EVENTO NACIONAL
A doutoranda do Programa de Pósgraduação em Desenvolvimento Rural
Sustentável da Universidade Estadual
do Oeste do Paraná (Unioeste), Campus
de Marechal Cândido Rondon, Ana
Maria da Silva, representa a Instituição
no Aquishow, evento da Aquicultura
Nacional que reúne todos os elos da
cadeia produtiva do setor para discutir
os mais diversos assuntos ligados a ele,
com o objetivo de aperfeiçoar práticas de
produção e seu desenvolvimento.
Ana Maria concorre ao 2º Prêmio Inovação Aquícola com o sorvete a
base de pescados e com os enlatados de peixe cultivados em água doce. A
premiação acontece hoje, às 20h, durante o evento. “É um reconhecimento
de treze anos. Eu vim participar do evento e acabaram me dando uma parte
de um stand. Então a gente está aqui fazendo história de novo, o estande
está cheio”, conta a doutoranda.
Foi pensando em ajudar a filha que passava por um câncer gestacional
que Ana Maria desenvolveu um sorvete em que, com biotecnologia, conseguiu
transformar a carne da tilápia em líquido, para assim inserir no sorvete e
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deixá-lo mais proteico. O sorvete com hidrolisado de tilápia está em fase
de desenvolvimento e a pesquisa tem como objetivo avaliar a qualidade
nutricional e a segurança alimentar do produto.
Este é apenas um dos resultados dos 13 anos de pesquisa de Ana Maria.
Foi desenvolvida uma base para o sorvete e adicionado o hidrolisado da
CMS (carne mecanicamente separada), que é resultado de um processo
de aproveitamento da carne, não retirada pela indústria responsável em
filetar a tilápia. Outro trabalho em desenvolvimento é a CMS enlatada, que
agrega valor ao produto e já é disponibilizada pronta para o consumo. Ainda
é possível, a partir da CMS, produzir fishburguer, almôndegas, empanados,
inserir em bolos, biscoitos e outros produtos.
“Está sendo muito importante, eu estou muito feliz porque é um
conhecimento do meu trabalho de treze anos como pesquisadora.
Então eu estou muito contente de estar finalizando o meu doutorado em
Desenvolvimento Sustentável com todo esse sucesso para o nosso trabalho
e para nossa Unioeste”, afirma a Ana Maria.
Fonte: Unioeste

Unifae

UNIFAE GERA MAIS DE 42 MIL ATENDIMENTOS
GRATUITOS EM DIVERSOS PROJETOS
NA COMUNIDADE
A UNIFAE, com mais de 60 anos de história,
tem orgulho de fazer parte de inúmeras famílias
do município e da região, por meio da formação
acadêmica, capacitando com excelência seus
alunos para que fomentem ainda mais o mercado,
nos âmbitos local, regional, nacional e até
mesmo fora do país.
Com um trabalho executado por pessoas
comprometidas com a seriedade, dedicação e
respeito a toda comunidade de São João da Boa
Vista e região, a UNIFAE segue de portas abertas
para que a comunidade possa conhecer mais sobre
os projetos em andamento e outros que ainda virão,
afinal, o Centro Universitário é patrimônio da cidade.
Em seu quadro de colaboradores, composto por servidores técnico
administrativos e professores comprometidos com a formação atualizada
e de qualidade de seus alunos, a UNIFAE proporciona inúmeras atividades
inserindo a comunidade acadêmica em ação junto à população, cuidando do
bem estar, promovendo o contato entre alunos e pessoas que demandam
por serviços tão importantes para o bem comum.
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Para se ter uma ideia, em números, são mais de 42 mil atendimentos
gratuitos por ano, isso só nas áreas de Medicina, Fisioterapia, Psicologia,
Enfermagem e Farmácia. A UNIFAE tem destinado aproximadamente
12 milhões por ano para o atendimento à população, sempre de forma
transparente, com o objetivo de proporcionar o melhor em equipamentos
de ponta às pessoas atendidas, contando com a supervisão de profissionais
altamente qualificados.
Mais um exemplo do trabalho sério e comprometido desenvolvido na
UNIFAE é o curso de Odontologia. Em breve, São João da Boa Vista contará
com a Clínica Escola de Odontologia, estruturada com 22 consultórios de
atendimento à comunidade, além de equipamentos de Raio X, Tomografia
e Radiografia Panorâmica, e que irão beneficiar a população com mais
atendimentos gratuitos. Ao todo, o Centro Universitário investiu cerca de 2
milhões de reais na nova Clínica.
Trabalhando continuamente na formação de qualidade dos seus alunos,
a UNIFAE está presente na vida da comunidade regional e oferece diversas
atividades e projetos que atendem a sociedade em múltiplas áreas e locais, e
tudo isso sem receber dinheiro público, pois a UNIFAE é mantida através das
mensalidades de seus alunos.
Esse é a UNIFAE que dá certo, e você está convidado para conhecer
ainda mais nossa estrutura distribuída em nosso campus e prédios, projetos
e ações, laboratórios, clínicas e o trabalho sério e comprometido com a
excelência no ensino superior em nossa cidade e região.
Fonte: Equipe da Assessoria de Comunicação UNIFAE
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