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CÂMARA DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA 
ABRUEM CONVIDA INSTITUIÇÕES FILIADAS PARA 
COLABORAREM COM E-BOOK

 A Câmara de Internacionalização e Mobilidade da Associação Brasileira de 
Reitores das Universidade Estaduais e Municipais (Abruem) convida pesquisadores 
e colaboradores da área de internacionalização das instituições de ensino superior 
filiadas à Associação para a submissão de propostas de resumos para o e-book 
“Boas práticas e internacionalização: gestão, redes e projetos”. 

 Todas as diretrizes e modelo para submissão encontram-se no link: 

http://www.abruem.org.br/images/PDF/Orientaco%CC%83es_e_
Proposta_de_Submissa%CC%83o_de_Resumo.pdf

 Os resumos deverão ser encaminhados ao e-mail  
eliane_segati@uenp.edu.br, até 25 de julho, com o seguinte assunto: E-BOOK  
- C MARA DE INTERNACIONALIZAÇÃO E MOBILIDADE ABRUEM, para que sejam 
avaliados pelo Comitê Avaliador.

 Cronograma

25/07/22 - prazo final para o recebimento dos resumos;

25/08/22 - prazo final para análise e envio de cartas de aceite dos resumos;

25/11/22 - prazo final para envio do capítulo completo (10 a 15 laudas, já 
incluindo referências bibliográficas e biografia dos autores ao final);

01/02/23 - prazo final para revisão e correção dos capítulo;

02/02/23 - submissão para a editora - UNIFAE, pela comissão.

 Fonte: Câmara de Internacionalização da Abruem e 
 Assessoria de Comunicação Social

http://www.abruem.org.br/images/PDF/Orientaco%CC%83es_e_Proposta_de_Submissa%CC%83o_de_Resumo.pdf
http://www.abruem.org.br/images/PDF/Orientaco%CC%83es_e_Proposta_de_Submissa%CC%83o_de_Resumo.pdf
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ABRUEM E UNESPAR INICIAM ORGANIZAÇÃO DO 68º 
FÓRUM NACIONAL DE REITORES DA ABRUEM

 A Abruem e a Universidade Estadual do 
Paraná (Unespar) realizaram no último dia 
15 de junho reunião preparatória para dar 
início à organização do 68º Fórum Nacional 
de Reitores da Abruem. O evento ocorrerá 
de 30 de novembro a 03 de dezembro de 
2022 em Curitiba, no Paraná. 

 Participaram da reunião pela 
Unespar a reitora e a chefe de Gabinee, 
Salete Machado Sirino e Ivone Ceccato, 

respectivamente. Pela Abruem estavam presentes o secretário executivo e a 
secretária geral, Carlos Roberto Ferreira e Denize Alencastro. 

 Fonte: Assessoria de Comunicação Social da Abruem

 

UERN

UERN CONVIDA IES A PARTICIPAREM DE 
PROGRAMA DE TV QUE ABORDARÁ AÇÕES DE 
EXTENSÃO DAS UNIVERSIDADES

A Universidade do Estado 
do Rio Grande do Norte 
(UERN), por meio da Pró-
Reitoria de Extensão (PROEX), 
convida as instituições de 
ensino superior públicas 
brasileiras a integrarem a 
equipe de instituições parceiras 
que construirão juntas o 
programa “Alô, Comunidade!”. 
O programa, que é uma 
realização da Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte 
e do Canal Futura, estreará no 

segundo semestre deste ano, com exibição semanal, estando disponível 
também na plataforma Globo Play, para assinantes e não-assinantes.

O “Alô, Comunidade” é um programa de TV semanal que vai mostrar as 
ações de extensão das universidades públicas brasileiras e seus impactos na 
vida das comunidades.
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As instituições interessadas poderão fazer adesão ao projeto para 
contribuir com o programa, fornecendo reportagens sobre os projetos, 
programas e demais ações extensionistas realizadas por elas.

Para fazer adesão ao projeto, clique no link e preencha o formulário: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpvmz6OIYwdQOGtBCddvTeL
z6qi9EBU0G6tksXWFE6cmFfyw/viewform . 

Fonte: Assessoria de Comunicação Social da Abruem, com informações da UERN

Uergs

UERGS E EMATER/RS-ASCAR CELEBRAM PARCERIA 
PARA IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE 

CLASSIFICAÇÃO DE 
PRODUTOS VEGETAIS

Na manhã da última quarta-
feira (15/06), foi celebrado 
o acordo de parceria para 
Pesquisa, Desenvolvimento 
e Inovação (PD&I) entre a 
Universidade Estadual do 
Rio Grande do Sul (Uergs) e a 

Emater/RS-Ascar, vinculada à Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária 
e Desenvolvimento Rural (Seapdr), para a implantação do Laboratório de 
Classificação de Produtos Vegetais no Campus Central da Uergs, bem como 
para a difusão de conhecimentos técnico-científico pelas instituições. O reitor 
da Uergs, Leonardo Beroldt, e o presidente da Emater/RS, Edmilson Pelizari, 
assinaram o documento e receberam as autoridades presencialmente, 
dentre elas, o diretor administrativo da Secretaria Estadual de Ciência, 
Inovação e Tecnologia, Henrique Abraão. O público em geral pode conferir a 
transmissão ao vivo pelo canal do Youtube da Uergs, onde estará disponível 
a qualquer tempo.

 De acordo com o diretor técnico da Emater/RS, Alencar Rugeri, a 
expectativa é que o Laboratório seja efetivado nas dependências da Uergs, 
tão logo sejam adequadas as salas determinadas para este fim. “A intenção 
é que os trabalhos possam ser iniciados ainda neste ano, porque a função 
primordial de um laboratório de Classificação de Produtos de Origem Vegetal 
é analisar produtos e relacionar os resultados com o padrão determinado 
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), por meio de 
portarias ou instruções normativas para dar segurança na compra e venda 
de produtos, além de garantir a qualidade dos produtos para consumo”.

 O reitor da Uergs, Leonardo Beroldt, acredita que essa parceria tem 
potencial para criar uma agenda positiva para ambas instituições e o Governo 
do Estado em geral, tendo em vista a concretização do Projeto Uergs 20+, 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpvmz6OIYwdQOGtBCddvTeLz6qi9EBU0G6tksXWFE6cmFfyw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpvmz6OIYwdQOGtBCddvTeLz6qi9EBU0G6tksXWFE6cmFfyw/viewform
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que busca promover, de forma 
sustentável, o desenvolvimento 
científico e tecnológico do RS, em 
sintonia com a sua Política de 
Inovação, Ciência e Tecnologia. 
“Criar espaço para o Laboratório de 
Classificação de Produtos Vegetais da 
Emater no ambiente da Universidade 
é assumir esse comprometimento, 
uma vez que possibilitará aos cursos de áreas afins a geração e difusão de 
conhecimentos e tecnologias capazes de contribuírem para o crescimento 
econômico e o desenvolvimento rural e regional sustentável, promovendo 
maior qualidade nos serviços ofertados pelo Laboratório à sociedade”.

 Rugeri afirma que o laboratório realiza análises físicas e físico-químicas 
que fazem parte do escopo de produtos padronizados pelo Mapa, ao 
qual a Emater/RS-Ascar é credenciada para essa finalidade. “Além disso, 
também se realizam outras análises que atendem as necessidades dos 
clientes para garantir a segurança alimentar dos produtos colocados na  
mesa dos consumidores”.

 O laboratório segue todos os preceitos da ISO 9001 e ISO 17027 
com credenciamento junto ao Mapa. Para o setor acadêmico, tem-se 
instrumentos para, além de passar conhecimentos técnicos aos estudantes, 
proporcionar aprendizados na área de controle e organização de um setor 
a nível internacional. “Como o laboratório trabalha na área de produtos 
de origem vegetal, garante ao consumidor segurança nos produtos que 
são oferecidos nas gôndolas de supermercado e como matéria-prima em 
diversos alimentos. A sociedade como um todo é beneficiada, pois oferecendo 
documentos de monitoramento da qualidade do produto, tanto as empresas 
como os agricultores têm certeza dessa qualidade dos produtos comprados 
ou vendidos”, explica Rugeri.

 O Laboratório de Classificação Vegetal da Emater/RS-Ascar está em 
funcionamento há mais de 30 anos em um prédio cedido pela União. A 
partir da sua instalação na estrutura do novo Campus Central da Uergs, 
será possível fornecer, em conjunto com professores e alunos, pesquisa 
em produtos de origem vegetal que venham a melhorar a qualidade deles, 
através da identificação de potencias mudanças a serem sugeridas. “O 
conjunto de conhecimentos científicos alinhado a nossa experiência de 
campo certamente trará bons frutos para a qualidade da produção vegetal”, 
avalia Rugeri.

 “A interação entre Emater e Uergs é um potencial produtor de dados 
e disseminador de conhecimento e sugestões que possam melhorar 
o desenvolvimento da agricultura e beneficiamento de produtos que 
chegam à mesa do povo em geral”, finaliza o presidente da Emater/RS, 
Edmilson Pelizari.

 Fonte: Assessoria de Imprensa Emater/RS-Ascar. Texto: Taline 
Schneider. Edição da Assessoria de Comunicação da Uergs: Krine Martins



Informativo da Associação | Abruem

 XXI VESTIBULAR DOS POVOS INDÍGENAS DO PARANÁ 
ACONTECEU NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO

Nos dias 12 e 13 de junho aconteceu o XXI Vestibular dos Povos Indígenas 
do Paraná, que nesta edição foi coordenado pela Universidade Estadual do 
Paraná (Unespar). O processo seletivo ofertou 52 vagas nas sete Instituições 
Estaduais de Ensino Superior (IEES) e na Universidade Federal do Paraná 
(UFPR), para ingresso no ano letivo de 2022.

As provas aconteceram nos Polos de Mangueirinha (Unicentro), 
Nova Laranjeiras e Santa Helena (Unioeste), Curitiba (UFPR e Unespar), 
Apucaraninha, Londrina (UEL e UENP) e de Manoel Ribas (UEPG e UEM). O 
resultado final será publicado até o dia 01 de julho, no site do Vestibular.

Após a homologação dos resultados do processo seletivo, os/as 
classificados/as, no limite das vagas de cada Universidade, farão sua 
matrícula, em primeira chamada, nos dias, horários e locais estabelecidos 
pela instituição, conforme edital específico para esse fim.

O gabarito e as provas objetivas já podem ser acessados no site do 
Vestibular.

Fonte: Unespar. Texto: Hélio Sauthier

UNITAU 

NARA FORTES E LUIZ MACIEL SÃO NOMEADOS 
REITORA E VICE-REITOR DA UNITAU 

Portarias publicadas pela 
Prefeitura de Taubaté no dia 15 de 
junho definem a recondução da 
Profa. Dra. Nara Lucia Perondi Fortes 
ao cargo de Reitora e a nomeação 
do Prof. Dr. Luiz Carlos Maciel como 
Vice-Reitor da Universidade de 
Taubaté (UNITAU) para o quadriênio 
2022-2026. 

As portarias 923 e 924 foram 
assinadas pelo prefeito José Antonio 
Saud Junior após avaliação da lista 

tríplice encaminhada pelo Colégio Eleitoral Especial da UNITAU. 

O processo eleitoral para o comando da maior Universidade Municipal 
do Brasil contou com a participação de cinco chapas inscritas. A chapa 
composta pela Prof. Nara e pelo Prof. Maciel recebeu o maior número de 
votos na consulta prévia realizada com professores, funcionários e alunos e 
também foi a primeira selecionada pelo Colégio Eleitoral Especial, composto 
pelos Conselhos Universitário (Consuni), de Ensino e Pesquisa (Consep) e de 
Administração (Consad). 
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Na segunda-feira, dia 13 de junho, os representantes da chapa vencedora 
participaram de uma sabatina na Câmara Municipal de Taubaté. Esta foi a 
última etapa antes da publicação das portarias de nomeação. 

“Conseguimos enfrentar e superar as dificuldades surgidas nos últimos 
anos, em especial aquelas provocadas pela pandemia. Prezamos pelo bem-
estar e segurança de nossos alunos e de nossos servidores. Chegamos agora 
ao momento de dar continuidade ao planejamento para os próximos passos, 
buscando, cada vez mais, a valorização de nossos professores e funcionários,  
a inovação e priorizando sempre a qualidade de ensino. Esse é o nosso 
diferencial”, afirma a Reitora da UNITAU reconduzida ao cargo.  

A UNITAU trabalha com um orçamento de R$ 175 milhões para 
2022 e prevê um crescimento de 12,7% para a receita em 2023,  
chegando a R$197 milhões. 

“Nosso desafio será manter a sustentabilidade da UNITAU. Para isso, 
precisamos expandir e já estamos fazendo isso com o campus fora de sede 
em Caraguatatuba. Também precisamos melhorar a infraestrutura das 
nossas instalações atuais e começaremos com o campus integrado do Bom 
Conselho. Agradeço o apoio da Câmara, da Prefeitura de Taubaté e de toda a 
comunidade acadêmica. Vamos seguir, juntos, para fortalecer o compromisso 
social da Universidade e levar ensino, pesquisa e extensão para ajudar no 
desenvolvimento de toda a região”, reforça a Reitora.   

A cerimônia de posse para a gestão do quadriênio 2022-2026 está 
prevista para o dia 3 de julho, a partir das 10h, com transmissão ao vivo pela 
TV UNITAU. 

Fonte: ACOM/UNITAU. Crédito da imagem: ACOM/UNITAU

Unemat

MULHERES E ESTUDANTES DE ESCOLA PÚBLICA 
SÃO MAIORIA NO VESTIBULAR DA UNEMAT

Mulheres e estudantes de escola 
pública são maioria no vestibular da 
Universidade do Estado de Mato Grosso 
que foi realizado em 12 de junho em 15 
cidades do Estado. Dos 8.797 candidatos 
inscritos, a maioria é do próprio estado, 
87,06%, o que representa 7.659 mato-
grossenses inscritos.  

Neste vestibular da Unemat, somente 
o Estado do Amapá não tem candidatos 

concorrendo às 2.430 vagas oferecidas. Além disso, há candidatos de 12 
países além do Brasil, sendo do Japão, Bolívia, Estados Unidos, Espanha, 
Portugal, Paraguaia, Haiti, Venezuela, Peru, Itália, Equador e Colômbia.  
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A quantidade de mulheres inscritas concorrendo às vagas é 5.398 
candidatos, o que representa 61,36% do total. O total de candidatos do 
sexo masculino inscritos foi de 3. 399 inscritos. Também chama a atenção 
o perfil dos candidatos que se auto declararam brancos. Foram 3.685 
brancos e os que se declararam pardos foram 3.878 candidatos, 968 
candidatos se consideram pretos, outros 214 candidatos se disseram  
amarelos e 52 indígenas.

Quanto à origem da escola, a maioria dos candidatos é oriunda da Escola 
Pública, 5.725 candidatos. Já os estudantes da escola privada somaram 2.580 
inscritos e 492 candidatos não informaram onde cursaram o ensino médio.

A Unemat mantém uma política afirmativa de ingresso, onde são 
disponibilizadas vagas para candidatos cotistas destinados a pretos, 
indígenas, estudantes com deficiência, escola pública além de candidatos de 
ampla concorrência. A ausência registrada nas provas deste domingo é de 
17,56%, o que totalizou 1.545 faltosos.

O resultado do vestibular da Unemat será conhecido no dia 22 de julho 
e as aulas começam em 8 de agosto. Todas as informações sobre as etapas 
do Vestibular e seus editais podem ser acessadas em: 

http://vestibular.unemat.br/ .

Fonte: Assessoria de Comunicação - Unemat
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