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ABRUEM DO ENCONTRO NACIONAL DO FORPROEX
Ocorreu, entre os dias 7 e 9 de 

junho, o 49º Encontro Nacional do 
FORPROEX (Fórum de Pró-reitores 
de Extensão das Instituições 
Públicas de Educação Superior 
Brasileiras). O evento anual, que 
é o mais importante na área da 
extensão universitária no Brasil, foi 
realizado pela Universidade Federal 
de Uberlândia (MG), em formato 
híbrido (no campus Santa Mônica 
e pela plataforma zoom), e contou 

com participação massiva das universidades públicas brasileiras. 

 Com o tema “A Extensão Brasileira em (nova) perspectiva”, o evento contou 
com a participação, em seu painel de abertura, do professor Evandro Salvador 
Alves de Oliveira, pró-reitor de Ensino, Pesquisa e Extensão da UNIFIMES e 
secretário da Câmara de Extensão da Associação Brasileira de Reitoras e Reitores 
das Universidades Estaduais e Municipais (Abruem). O secretário, que participou 
de forma online, representou a Associação no encontro.

 O evento contou com diversas mesas e palestras, onde foram debatidos 
os avanços da extensão em tempos complexos e difíceis, considerando que a 
dimensão extensionista vem ocupando, cada vez mais, espaços importantes nos 
projetos pedagógicos dos cursos de graduação, nos cursos de pós-graduação e na 
própria consolidação das universidades brasileiras.

Em sua fala, o professor Evandro Salvador destacou a alegria por acompanhar 
o crescimento do FORPROEX, entidade tão importante para o cenário nacional. 
“No último mês nós apresentamos, no Fórum Nacional de Reitores da Abruem, em 
Maceió, alguns resultados a respeito da extensão 
nas instituições de ensino superior estaduais e 
municipais. Pudemos explanar sobre o que elas 
fizeram no período da pandemia e como tem 
sido organizado o processo de inserção curricular 
da extensão. Parabenizo todas as instituições 
presentes, que querem discutir esse tema tão 
importante, por essa força e esse comprometimento 
com a extensão, mesmo com todos os entraves 
ocasionados pela pandemia”, destacou.

Neste ano, a temática do evento procurou colocar a extensão em nova 
perspectiva, a partir de debates sobre o financiamento, a operacionalização da 
extensão, os desafios da extensão na pós-graduação e o papel da extensão no 
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pós-pandemia. Diversos gestores e gestoras se manifestaram quanto ao 
momento atual e às questões que afligem as Instituições públicas no país.

No último dia do evento, foi realizada eleição para a nova diretoria 
da Coordenação Nacional do FORPROEX. A chapa única eleita tem como 
presidente o professor Helder Eterno da Silveira, pró-reitor de Extensão na 
Universidade Federal de Uberlândia (UFU), e como vice-presidenta, Maria 
Anezilany Gomes do Nascimento, da Universidade Estadual do Ceará (Uece). 
Helder, que era vice-presidente do FORPROEX, assume o posto no lugar de 
Olgamir Amancia Ferreira, da Universidade de Brasília (UnB), que também é 
Coordenadora do COEX /Andifes.

O FORPROEX é uma entidade voltada para a articulação e definição 
de políticas acadêmicas de extensão, comprometida com a transformação 
social para o pleno exercício da cidadania e o fortalecimento da democracia.

 Texto: PROEX UFSB, com alterações

 

Unemat

PROFESSORES VERA MAQUÊA E ALEXANDRE PORTO 
SÃO ELEITOS PARA REITORIA DA UNEMAT

Com a totalidade das urnas apuradas, 
já é possível afirmar que os professores Vera 
Maquêa e Alexandre Porto estão eleitos 
para ocupar, respectivamente, os cargos 
de reitora e vice-reitor da Universidade do 
Estado de Mato (Unemat), pelo período de 
2023 a 2026. O resultado da apuração está 
em: https://eleicoes-reitoria.unemat.
br/?p=apuracao.  

A Chapa 2 (Vera Maquêa e Alexandre 
Porto) foi eleita com 53,9% dos votos 

válidos, enquanto a Chapa 1 (Professor Roberto Arruda e Professora Rinalda) 
obteve 35,33% dos votos válidos e a Chapa 3 (Prof. Celso Fanaia (Tetinho) e 
Prof. Nivaldo Teodoro) obteve 10,77% dos votos válidos. 

O resultado final oficial foi divulgado na quarta-feira (08.06), após a 
conferência e validação de todas as atas enviadas pelas subcomissões 
eleitorais locais e recebimento pela Comissão Eleitoral da última urna. 

A chapa eleita comentou a vitória por meio de mensagem enviada 
à Assessoria de Comunicação. “Agradecemos à comunidade acadêmica 
por tornar possível esses mais de 30 dias de campanha discutindo e 
apresentando nossas ideias para a universidade. Momento formativo 
e educativo que ratifica a Unemat viva que, como cada uma de nós, está 
sempre em construção. Agradecemos também aos colegas que concorreram 
conosco pela possibilidade de realizar o debate acadêmico. Reafirmamos 

https://eleicoes-reitoria.unemat.br/?p=apuracao
https://eleicoes-reitoria.unemat.br/?p=apuracao
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nosso compromisso de trabalhar com afinco, cada dia de nossa gestão, 
para fortalecer ainda mais a Unemat, essa grandiosa universidade. Nosso 
empenho será valorizar as pessoas, estreitar relações transformadoras com 
a sociedade, democratizar o conhecimento, aprimorar a gestão participativa 
e educar para a vida, compromissos que assumimos como estruturantes da 
nossa proposta de ação gestora”, assinam Vera Maquêa e Alexandre Porto. 

“Agradecemos os 2.522 (35,33%) de eleitores que confiaram seu voto 
na nossa candidatura. Desejamos à chapa 2, composta pela professora Vera 
Maquêa e pelo professor Alexandre Porto muita coragem na caminhada.”, 
foram as palavras do professor Roberto Arruda, da chapa 1. O candidato da 
chapa 3, professor Celso Fanaia, deseja que a chapa eleita faça uma excelente 
gestão: “Estamos felizes com o resultado do processo eleitoral, foram dias de 
muita luta e aprendizado ouvindo a todos os segmentos da nossa instituição, 
seus desejos e sonhos. Sucesso a chapa eleita! Vamos torcer para que façam 
uma excelente gestão em favor da nossa querida Unemat”. 

O presidente da Comissão Eleitoral, professor Anderson Amaral, ressalta 
que o resultado final oficial ainda passa pela homologação do Conselho 
Superior (Unemat), em sessão a ser realizada em data a ser definida. 

Posse

A cerimônia de posse da chapa eleita será no dia 16 de dezembro, após 
a publicação do Decreto de nomeação pelo governador do Estado de Mato 
Grosso. O mandato da chapa eleita terá início em 01 de janeiro de 2023 e vai 
até 31 de dezembro de 2026.

Fonte: Assessoria de Comunicação - Unemat

Unicamp

UNICAMP INTEGRA O GRUPO DAS 15%  
MELHORES UNIVERSIDADES DO MUNDO,  
SEGUNDO RANKING QS

 A Unicamp ficou no grupo das 15% 
melhores universidades na avaliação do QS 
World University Rankings 2023. É o melhor 
resultado desde 2014, primeiro ano em que 
foi avaliada. No Brasil, ela consta em segundo 
lugar, atrás da USP. Na classificação mundial, 
está em 210ª posição. O ranking avaliou 2.462 
universidades e foi divulgado nesta quarta-feira 
(8). A universidade que lidera a lista mundial é a 
Massachusetts Institute of Technology (MIT).
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A Unicamp subiu nove posições em relação ao ranking anterior, passando 
de 219ª para 210ª. O critério de destaque foi a reputação acadêmica, quesito 
em que se encontra na 93ª posição. Para avaliar a reputação, a editora britânica 
Quacquarelli Symonds (QS) coletou a avaliação de 130 mil especialistas em 
ensino superior, que apontaram as instituições de maior prestígio. 

“Recebi com satisfação a notícia de que a Unicamp subiu nove posições 
no ranking mundial da QS. O resultado revela os esforços da Universidade 
para divulgar com mais eficiência os dados que comprovam a qualidade 
de nossas atividades de ensino, pesquisa e extensão”, pontua o reitor da 
Unicamp, Antonio Meirelles.

A avaliação da QS, realizada anualmente, é uma das mais respeitadas 
do mundo. Os critérios considerados são reputação acadêmica, reputação 
entre empregadores, citações científicas, parcerias internacionais para 
pesquisa, presença de estudantes e docentes estrangeiros e taxa de  
empregabilidade de estudantes.

Fonte: Unicamp

Unitins

ACADÊMICOS DE DIREITO REALIZAM 
ATENDIMENTO JURÍDICO GRATUITO NO  
MUNICÍPIO DE BURITI

O Núcleo de Advocacia Voluntária 
Itinerante (Navi) da Universidade Estadual 
do Tocantins (Unitins) realizou cerca de 10 
atendimentos jurídicos nesta quinta-feira, 
9, no Colégio Estadual Buriti, em Buriti do 
Tocantins, no Bico do Papagaio. O grupo de 
15 alunos foi coordenado pelo professor 
coordenador do Navi, Irineu Valoeis, e pelos 
professores orientadores Vilmar Livino e 

Karla Lima, todos do colegiado de Direito do Câmpus Augustinópolis.

O grupo foi procurado voluntariamente pelos assistidos e os atendimentos 
foram feitos em conformidade com os critérios para o atendimento gratuito, 
entre eles a comprovação de renda de até dois salários mínimos, garantido 
por lei. Para a agente comunitária Elisângela Vieira de Farias Lima, a 
assistência foi satisfatória. “Meu atendimento foi ótimo. Fui bem recebida 
pelo pessoal da equipe, fui orientada e meu problema com certeza vai ser 
resolvido”, declarou.

Desta vez, a ação foi articulada pela diretoria da unidade de ensino, 
ocupada pelo acadêmico de Direito Isaque de Sousa Almada. “Eu participei 
de outro encontro do Navi aqui, na nossa comunidade, e como acadêmico 
de Direito do 7º período, eu vi essa necessidade. E como eu sou diretor 
de escola pude facilitar para trazer o projeto de extensão da Unitins para 
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atender a minha comunidade aqui 
de Buriti. Achei muito prazeroso 
e interessante que a gente está 
beneficiando pessoas que de fato 
precisam desse acesso à Justiça. 
O Colégio Buriti se sente honrado 
em receber os nossos colegas do 
Navi”, agradeceu o gestor.

Os atendimentos realizados 
durante as ações do Navi são feitos pelos acadêmicos de Direito do Câmpus 
Augustinópolis com a supervisão dos professores das disciplinas práticas. 
“Estar com o Navi aqui em Buriti novamente é gratificante. Realizamos 
atendimentos e fizemos orientações. Isso é importante para que as pessoas, 
que muitas vezes não conhecem seus direitos, possam ter ciência. O papel 
do núcleo é exatamente orientar e até tomar providências em relação a 
questões processuais que as pessoas tenham. Para nós, acadêmicos do 
curso de Direito do 9º período, que já estamos finalizando a graduação, esse 
projeto é muito importante para ajudar na nossa formação. Tendo o contato 
com essas pessoas, vendo a atuação dos professores de perto e cooperando 
com os atendimentos”, pontuou o acadêmico Carlos Aguiar.

O professor coordenador do Navi, Irinei Valoeis, comemorou mais uma 
ação realizada com sucesso. “Finalizamos mais uma ação, novamente com a 
sensação de dever cumprido. Percebemos nessas ações o quanto as pessoas 

são carentes de informação 
e necessitam desse suporte 
para solucionar os problemas 
mais rotineiros de suas vidas. 
Em muitos casos, uma simples 
informação, uma orientação, 
um direcionamento faz toda a 
diferença para aqueles que não 
possuem condições de buscar 
um advogado particular. Para 
os alunos, que já estão na reta 
final do curso, matriculados 

nas disciplinas de Estágio Supervisionado, esta experiência na realização de 
atendimentos, a vivência prática da advocacia, agrega muito para estejam 
ainda mais preparados para o mercado de trabalho”.

O Navi é um projeto de extensão ligado ao curso de Direito da Unitins, 
Câmpus Augustinópolis, que atua em conjunto com o Núcleo de Práticas 
Jurídicas (NPJ) da instituição.

Fonte: Unitins 
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UniRV

ACADÊMICOS E PROFESSORES REALIZAM 
ATENDIMENTOS AOS PAIS DURANTE  

VESTIBULAR DE MEDICINA
 O vestibular de Medicina 

da niversidade de Rio Verde - UniRV 
é um dos mais concorridos do Brasil, 
recebendo nesta edição, quase 12 mil 
inscritos de 23 Estados brasileiros. Com 
a chegada de quem vai prestar a prova e 
concorrer uma das 200 vagas ofertadas 
nos Câmpus Rio Verde, Aparecida, 
Goianésia e Formosa, chegam também 

os pais ou amigos, que além e dar apoio psicológico nessa hora decisiva, 
ficam do lado de fora na torcida, aguardando o finalizar das questões.

 Pensando em acolher esses acompanhantes e oportunizar uma 
experiência positiva durante a longa espera, a UniRV investiu no já tradicional 
Espaço da Família, além da programação com momentos de descanso e 
entretenimento, acadêmicos e professores das Faculdades de Enfermagem, 
Fisioterapia, Medicina e Odontologia realizam vários atendimentos, desde 
aferição da pressão arterial, avaliação de obesidade, hipertensão e diabetes, 
bem como dicas posturais e alongamentos e atendimentos bucais.

 A atuação dos estudantes e docentes no atendimento aos pais e familiares, 
proporciona uma experiência positiva para quem vem de fora, acompanhando 
de perto como é o aprendizado de quem estuda na Instituição, aliada a 
oportunidade dos acadêmicos colocarem 
em prática o aprendizado adquirido em 
sala de aula. Uma via de mão dupla que 
mostra o cuidado da Universidade com a 
comunidade universitária.

 Para o diretor da Faculdade de 
Fisioterapia, professor Me. Marcos 
Marcondes de Godoy, os atendimentos 
realizados aos pais dos vestibulandos 
contribui principalmente com o 
aprendizado dos acadêmicos. “É a 
oportunidade dos acadêmicos colocarem em prática muito conteúdo 
trabalhado em sala de aula, e por meio das avaliações posturais, 
oferece aos pais a oportunidade de ter informações sobre a saúde e 
receber orientações sobre a postura adequada durante a realização das  
atividades diárias,” afirmou.

 Fonte: UniRV
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 UPE

REITORA DA UPE DISCUTE PARCERIA 
INSTITUCIONAL COM CÔNSUL-GERAL DO JAPÃO 
NO RECIFE

O Japão pode se tornar um 
futuro parceiro institucional da 
Universidade de Pernambuco no 
ensino de línguas, intercâmbio 
de estudantes e cooperação em 
pesquisas nas áreas de saúde, 
engenharia e tecnologia.

Estas possibilidades de 
interação acadêmica foram 

discutidas em uma reunião realizada na manhã desta segunda-feira  
entre a reitora da UPE, professora Socorro Cavalcanti, e o cônsul do Japão no 
Recife, Hiroaki Sano.

Na visita que fez à reitoria, o diplomata foi recebido também pelo diretor 
de Relações Internacionais da UPE, Igor Lapsky, e pelo professor do programa 
da Doutorado em Engenharia de Computação da Escola Politécnica da 
Universidade de Pernambuco (Poli), Fernando Buarque.

A reitora Socorro Cavalcanti fez uma apresentação da UPE ao cônsul, 
destacando as 15 unidades de ensino espalhadas pelo estado e seus três 
grandes hospitais, colocando toda esta estrutura à disposição para acordos 
envolvendo pesquisares, tanto professores como estudantes.

O professor Fernando Buarque destacou que o Japão 
é uma referência em engenharia e tecnologia, áreas que a 
Poli oferece cursos bem avaliados em pós-graduação.

Ele sugeriu ao cônsul um levantamento de 
universidades japonesas que pudessem receber 
professores e estudantes da UPE, assim como os centros 
de pesquisa da universidade pernambucana estaria de 
portas abertas para abrigar pesquisadores do país.

Igor Lapsky ressaltou o intercâmbio na área de saúde, 
com a possibilidade de pesquisas envolvendo as equipes 
do hospitais Oswaldo Cruz (HUOC), Procape e Cisam, além 
dos cursos nas áreas de Medicina, Enfermagem, Ciências 
Biológicas, Odontologia e Educação Física.

“Relações acadêmicas são muito importantes”, 
disse o cônsul Hiroaki Sano. Ele informou que o governo 
japonês tem interesse de favorecer o intercâmbio de mais 
pesquisadores do Nordeste brasileiro com instituições 
científicas do seu país.
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Uma alternativa viável para este início de parceria entre a UPE e o Japão 
é a oferta de curso do idioma japonês para a comunidade acadêmica da 
universidade pernambucana.

Segundo o diplomata, o envio de professores de língua japonesa para 
outros países foi suspenso durante a pandemia de Covid-19, mas este 
programa será retomado.

A reitora Socorro Cavalcanti reiterou que a UPE tem interesse em 
proporcionar novas oportunidades acadêmicas para seus mais de 20 mil 
alunos e seus 1,1 mil professores.

Fonte: UPE
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