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REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA ABRUEM DO MÊS DE 
JUNHO SERÁ REALIZADA NO DIA 22

A reunião administrativa da Associação 
Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais 
e Municipais (Abruem) do mês de junho será 
realizada no próximo dia 22, às 14h. A reunião 
ocorrerá de forma híbrida, sendo a parte presencial 
na sede da Associação, em Brasília, e parte virtual via 
plataforma Google Meet. 

UEPB

PROJETO DE PESQUISA OFERECE PROGRAMA DE 
REABILITAÇÃO PÓS-COVID-19 PARA PACIENTES COM 
SEQUELAS DA DOENÇA

Sintomas e sequelas de covid-19 variam de pessoa para pessoa. Alguns 
apresentam sinais leves, outras, sintomas 
graves e ficam com sequelas por um longo 
tempo. Pensando nisso e estudando os 
casos, o Departamento de Fisioterapia da 
Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) 
desenvolveu o Programa de Reabilitação 
Pós-COVID, projeto de pesquisa que 
envolve tratamento fisioterapêutico para 
pacientes que necessitam.

O Programa de Reabilitação Pós-COVID 
recebe apoio financeiro da Fundação 

de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba (FAPESQ) e do Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) por meio do Programa de 
Pesquisa para o Sistema Único de Saúde (PPSUS). O programa tem como objetivo 
levar tratamento fisioterapêutico para pacientes que apresentam sequelas após 
ter tido covid-19.

Sequelas da doença causada pelo novo coronavírus vão desde a falta de ar 
persistente, fadiga aumentada, fraqueza muscular, cansaço físico para realizar 
atividades diárias e diminuição da capacidade de realizar exercícios moderados. 
O projeto engloba avaliação da função respiratória e física de pacientes, além 
de componentes da qualidade de vida. O tratamento consiste em 16 sessões de 
fisioterapia estruturadas de maneira individualizada que ocorrem pelo menos 
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duas vezes por semana.

A coordenadora do projeto, Ana Tereza Fernandes, professora do 
Departamento de Fisioterapia, informa que para participar do programa é 
necessário ter recebido diagnóstico da covid-19 por meio de teste diagnóstico 
específico para a doença, ter 
idade igual ou maior a 18 
anos, não ter a doença ativa 
apresentar pelo menos uma 
das sequelas mencionadas 
acima.

O programa iniciou suas 
atividades em outubro do ano 
passado e atualmente inclui 
quatro alunos bolsistas de 
iniciação científica e quatro 
alunos voluntários. As professoras Ana Tereza Fernandes e Alecsandra Tomaz, 
que estão à frente do Programa, reforçam a importância deste tanto para a 
sociedade usuária do serviços da UEPB como também para a comunidade 
acadêmica. “Tem sido uma oportunidade para os alunos vivenciarem suas 
práticas de pesquisa aplicadas na prática clínica no âmbito da Universidade”, 
relatou a professora Ana Tereza.

Inscrições abertas

Interessados que se encaixam nos critérios para participar do programa 
como pacientes devem preencher o formulário de inscrição neste link. Os 
responsáveis pelo projeto entrarão em contato para marcar dia e horário do 
primeiro atendimento.

Mais informações sobre a ação estão disponíveis no perfil @
reabposcoviduepb, no Instagram.

Fonte: UEPB. Texto: Juliana Rosas

 Uern

CAMPUS DA UERN NATAL TEM NOVO  
EDIFÍCIO-SEDE

 A inauguração do prédio sede do Campus 
UERN Natal, na manhã do dia 25 de maio, foi 
uma festa à altura da espera de 13 anos pelo 
espaço. Além de toda comunidade acadêmica, 
a entrega do edifício que marca em definitivo a 
presença da Uern na zona Norte da capital teve 
ampla cobertura da imprensa e a presença de 
inúmeras personalidades e autoridades, entre 
as quais secretários de Estado, deputados e 
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vereadores. A governadora e chanceler da Uern, Fátima Bezerra, descerrou 
a placa inaugural ao lado da reitora Cicília Maia, do vice-reitor Chico Dantas e 
do diretor do Campus, David Leite.

“Se os governantes não construírem escolas, faltará dinheiro para 
construir presídios”, disse a chanceler da Uern, repetindo a célebre frase 
de sociólogo Darcy Ribeiro, e lembrando que, naquele momento o RN 
concretizava justamente o contrário, ao inaugurar o prédio sede da Uern 
Natal onde funcionou a Penitenciária Dr. João Chaves, que ficou conhecida 
como o “Caldeirão do Diabo”. A governadora disse ainda que a Uern é uma 
das mais importantes instituições do Estado e lembrou que, em 53 anos 
de existência, a Universidade já formou cerca de 50 mil profissionais, entre 
os quais 96% dos professores das redes municipal e estadual de ensino no 
interior do RN. “E pensar que alguns sem visão já defenderam a privatização 
desse patrimônio do povo potiguar. Essa Universidade não é gasto. Ela é 
investimento em desenvolvimento social e econômico deste Estado”, afirmou, 
acrescentando que a autonomia financeira e o fim da lista tríplice trouxeram 
estabilidade e democracia para a Uern.

A reitora Cicília Maia reforçou que o novo edifício ratifica e aumenta o 
compromisso da Universidade com Natal, especialmente com a zona Norte, 
e confirmou que, no Complexo Cultural, serão ampliadas as atividades da 
Escola de Extensão da Uern (EdUCA).

Atualmente, com cinco cursos de graduação (Direito, Turismo, Ciência da 
Computação, Ciência e Tecnologia e Ciências da Religião), o campus de Natal 
tem cerca de mil estudantes. Mas, com o novo prédio, cuja estrutura tem um 
piso de estacionamento e três pavimentos com 20 salas de aula, biblioteca, 
auditório, laboratórios e salas de professores, a Universidade terá capacidade 
de ampliar a oferta de vagas para três mil alunos, com até mais oito novos 
cursos de graduação, considerando os três turnos de funcionamento. Esses 
novos cursos ainda não estão definidos. Eles serão escolhidos com base nas 
demandas atuais e locais para a zona Norte, e precisam ser aprovados pelos 
conselhos superiores da Uern. 

Fonte: Uern.
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UEPG

EX-ALUNO DA UEPG LANÇA LIVRO SOBRE CULTURA 
ORGANIZACIONAL NA 
ADMINISTRAÇÃO

 O curso de Administração da 
Universidade Estadual de Ponta Grossa 
(UEPG) tem no rol de ex-alunos um 
escritor sobre a prática profissional. 
Em visita aos professores do curso 
na última semana, o egresso Divonzir 
Quennehen da Silva apresentou 
a obra ‘Cultura Organizacional – 
Reflexões sobre o Processo de 

Administração Participativa’, resultado da sua experiência profissional de mais  
de 20 anos.

Lançado em 2019, o livro expõe valores necessários para a sustentabilidade 
de qualquer empreendimento. “À medida que trilhava o caminho, fui 
percebendo o quanto é importante a área administrativa em nossa vida”, 
explica. Divonzir ressalta que o futuro das organizações depende da união, 
integridade, honestidade, produtos de qualidade e inovação, em busca de 
uma administração participativa, ética e transparente. “Esse trabalho é o 
resultado de observações dos acontecimentos, com consequências, muitas 
vezes, não muito agradáveis, devido às falhas dos gestores, que desconheciam 
o espírito administrativo”, conta.

Como aluno do curso de Administração, o egresso destaca que recebeu 
conhecimentos dos professores, os quais foram fundamentais para iniciar 
pesquisas de aprimoramento e coletar informações, necessárias para tornar 
realidade o lançamento do livro. “Voltei à instituição com um livro lançado 
e como amigo dos professores e colegas de profissão, com uma satisfação 
imensa em poder contribuir com o Departamento de Administração”.

Fonte: UEPG. Texto: Jéssica Natal | Foto: Divulgação

UniFae

ABRUEM, AIMES, ANIMES E DEPUTADO PAULO 
TEIXEIRA EMITEM NOTA EM APOIO À AUTONOMIA 
UNIVERSITÁRIA DO UNIFAE

A Associação Brasileira das Reitoras e Reitores das Universidades 
Estaduais e Municipais (ABRUEM), a Associação Nacional das Instituições 
Municipais de Ensino Superior (ANIMES) e a Associação das Instituições 
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Municipais de Ensino Superior 
(AIMES) manifestam, em notas de 
apoio ao UNIFAE, recusa e indignação 
diante do projeto de lei que tramita 
na Câmara Municipal de São João 
da Boa Vista (SP), cuja matéria trata, 
em suma, da extinção da autonomia 
administrativa universitária.

O Projeto de Lei do Legislativo nº 
035/2022 dispõe sobre alterações no 
Estatuto do Centro Universitário das 
Faculdades Associadas de Ensino – 

FAE, dentre elas, a imposição de 2 (dois) representantes do Poder Legislativo, 
indicados pelo Presidente da Câmara Municipal, na composição do Conselho 
Universitário (CONSU), órgão máximo da instituição.

O PL ainda prevê que a indicação do reitor passe pelo crivo da presidência 
da Câmara de Vereadores da cidade, em uma tentativa de ingerência do poder 
legislativo, que fere a autonomia universitária, assegurada pela Constituição 
Federal, fere ainda a Lei Orgânica do Município e a Lei de Diretrizes e Bases da 
educação, que geraria inúmeros prejuízos e tamanho retrocesso à educação.

O deputado federal e filho de ex-diretor do UNIFAE, Paulo Teixeira, 
também legitima seu apoio à autonomia universitária em vídeo encaminhado 
à instituição, no qual destaca que o Projeto de Lei é uma afronta aos 60 
anos desta Autarquia Municipal, que presta, além de serviços educacionais, 
atendimentos à população. O parlamentar lamenta a politização e a tentativa 
de interferência do legislativo no Centro Universitário.

O UNIFAE, além de formar profissionais qualificados para o mercado 
de trabalho em 17 áreas, realiza mais de 50 mil atendimentos por semestre 
à população, de forma gratuita, por meio das clínicas-escola, ambulatório 
médico, empresas juniores e parceiros. É uma instituição de ensino que 
pauta sua atuação em princípios éticos e morais, sobretudo, em atenção aos 
princípios e fins da educação nacional, dentre eles o respeito à liberdade e 
pluralismo de ideias, de forma que não pactua com ingerências de ordem 
política.

Fonte: Assessoria de Comunicação UNIFAE 

 

USP 

NEXO ÁGUA-ENERGIA-ALIMENTOS: 
CONTRIBUIÇÕES DAS PESQUISAS SOBRE O 
CONTEXTO BRASILEIRO (SEGUNDO ENCONTRO)

 O segundo encontro da série de webinares “Nexo Água-Energia-
Alimentos: Contribuições das Pesquisas sobre o Contexto Brasileiro”, 
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do Instituto de Estudos Avançados (IEA) da Universidade de São Paulo, 
ocorrerá no próximo dia 08 de junho,  a partir das 11h, de forma online. 
A série faz parte do lançamento do livro “The Water-energy-food nexus: 
what the Brazilian research has to say”, no qual redes de colaboração com 
parcerias nacionais e internacionais discutem o potencial da abordagem 
do nexo para compreensão e solução de problemas socioambientais 
 no contexto brasileiro.

Neste segundo webinar, os convidados discutem a abordagem do nexo 
e questões de governança em diferentes escalas (como bacia hidrográfica, 
cidade), com destaque para os processos de tomada de decisão, instrumentos 
e ações, situando como a abordagem integrativa do nexo pode trazer 
benefícios sociais para diferentes partes interessadas em diferentes escalas.

Compreender e gerenciar a complexa interação entre água, energia 
e alimentos é um dos grandes desafios do século 21, particularmente em 
um contexto de crises sistêmicas (como a emergência climática e a perda 
de biodiversidade), urbanização acelerada, iniquidades socioeconômicas e 
amplificação de vulnerabilidades.

Proposta há 10 anos, a perspectiva conceitual e analítica do nexo água-
energia-alimentos busca lançar luz sobre possíveis soluções para enfrentar 
de forma integrada e sustentável os desafios relacionados à provisão e acesso 
a esses três recursos, e garantir segurança hídrica, energética e alimentar.

Exposição:

Philip Fearnside (INPA), Maria do Carmo Sobral (UFPE), Rafael Chiodi 
(UFLA), José Puppim (FGV)

Coordenação: Gabriela Di Giulio (IEA/USP, FSP/USP, University of 
York), Tadeu Malheiros (IEA/USP, EESC/USP) e Michele Dalla Fontana  
(Utrecht University)

Transmissão

Acompanhe a transmissão do evento em www.iea.usp.br/aovivo

Inscrições

Evento público e gratuito | Sem inscrição

Organização

Grupo de Pesquisa Meio Ambiente e Sociedade

Associação Brasileira dos
Reitores das Universidades

 Estaduais e Municipais

Expediente
www.abruem.org.br 
Email: abruem@gmail.com
Jornalista responsável - Núbia Rodrigues. DRT: 2252-GO
Diagramação: Graziano Magalhães
Secretaria Executiva: Carlos Roberto Ferreira 
Secretaria Geral: Denize Alencastro
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