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VISITA TÉCNICA PARA O 68º FÓRUM
Na última semana o professor 

Carlos Roberto Ferreira, secretário 
executivo da Associação Brasileira dos 
Reitores das Universidades Estaduais 
e Municipais (Abruem) visitou a 
Universidade Estadual do Paraná 
(Unespar) com o objetivo de iniciar a 
organização do 68º Fórum Nacional 
das Reitoras e dos Reitores da Abruem. 
O evento ocorrerá em Curitiba, 
Paraná, entre 30 de novembro e 3 de 
dezembro.

Primeiramente, o secretário foi recebido pelo professor Hélio Ricardo Sauthier, 
diretor de Comunicação Institucional da Unespar, para conhecer o Centro de 
Convenções do local, um possível lugar para a realização do Fórum. Em seguida 
foram feitas visitas a alguns hotéis que poderão ser indicados para a hospedagem 
dos participantes.  

Posteriormente, a reitora da Unespar,  professora Salete Machado Sirino, 
a assessora técnica da reitoria, Glaucia Regina Barros Orlandine, e o secretário 
executivo da Abruem discutiram outros detalhes do Fórum, como programação e 
encaminhamentos da organização.

Carlos Roberto Ferreira destaca que as condições para a realização 
do fórum são muito boas. “A Universidade está motivada a fazer um 
belíssimo evento e está na expectativa de receber o apoio das demais IES 
paranaenses e dos órgãos estaduais”, explica. O secretário ainda ressalta 
que como atividade cultural do evento a reitora da Unespar está verificando 
a possibilidade de fazer um passeio de trem às cidades históricas de  
Morretes e Antonina. 

Assessoria de Comunicação Social da Abruem

ASSOCIAÇÕES ACADÊMICAS, ENTRE ELAS A ABRUEM, 
ADEREM AO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À 
DESINFORMAÇÃO

O Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) ganhou, no último dia 24 de junho, o reforço de três novos 
integrantes na tarefa de conter a proliferação de notícias falsas que contaminam 
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o processo democrático brasileiro. Desta vez, a Corte firmou parceria com 
entidades acadêmicas do país.

O presidente do Tribunal, ministro 
Edson Fachin, celebrou termo de 
cooperação com a Associação Nacional 
dos Dirigentes das Instituições Federais de 
Ensino Superior (Andifes), com a Associação 
Brasileira dos Reitores das Universidades 
Estaduais e Municipais (Abruem) e com 
o Conselho Nacional das Instituições da 
Rede Federal de Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica (Conif). Juntas, 
as três entidades representam todas as 
instituições de ensino superior público do 

Brasil, com mais de 150 organizações federais, estaduais e municipais. Pela 
Abruem, estiveram presentes no evento o reitor da Urca, Francisco do O’ de 
Lima Júnior, e o reitor da Uneal, Odilon Máximo. 

“O ato é um momento especial: é uma ponte entre conhecimento e 
experiência para servir à democracia, ao Estado Democrático de Direito 
e a uma sociedade aberta e plural, como desenhada na Constituição”,  
ressaltou o ministro.

O termo estabelece ações de cooperação entre as instituições para o 
enfrentamento de informações falsas e para o fortalecimento da confiança 
nos órgãos eleitorais, não apenas no contexto das Eleições Gerais de 2022.

Também ressalta a importância da união de esforços entre a Justiça 
Eleitoral e entidades acadêmicas para desestimular a criação e a disseminação 
de notícias falsas e de discursos de ódio, mediante ações específicas voltadas 
a mitigar os efeitos negativos da desinformação.

Confiança

Para o presidente da Andifes, 
é inconcebível pensarmos em 
liberdade de conhecimento e de 
expressão fora da democracia. 
“Portanto, é nosso papel 
manifestar, de forma inequívoca, 
a confiança nas instituições 
democráticas e nossa disposição 
em contribuir para conscientizar 
a sociedade sobre a importância 
de um ambiente democrático e 
transparente”, disse.

Os representantes do Conif e da Abruem citaram várias ações de 
conscientização política e de estímulo à cidadania realizadas junto à 
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comunidade acadêmica. Eles também ressaltaram a solidariedade e a 
determinação das entidades educacionais para atuarem no fortalecimento 
das instituições democráticas e em defesa da legitimidade das eleições.

“Manifestações desta natureza, com este peso, são muito relevantes, 
pois fortalecem a lisura da Justiça Eleitoral, do sistema eleitoral brasileiro 
e, no fundo, [fortalecem] a sustentação da própria democracia”,  
enfatizou Fachin.

O ministro agradeceu o apoio do qualificado colegiado para a preservação 
do Estado Democrático e do respeito à soberania popular do voto. Além disso, 
Fachin reiterou que a defesa da democracia e o combate à desinformação 
não devem ser uma preocupação apenas da Justiça Eleitoral, mas  
de toda a sociedade.

O presidente do TSE ainda salientou que a melhor providência para 
conter a proliferação de notícias falsas é a divulgação de notícias de qualidade, 
levando informação correta para os quatro cantos do país. Daí a importância 
do programa coordenado pelo TSE.

Termo de cooperação

Com a assinatura do termo de cooperação, as instituições se 
comprometeram a realizar atividades de conscientização sobre a ilegalidade 
e a nocividade da disseminação de desinformação; e a promover a discussão 
de temas como paz e tolerância, respeito aos direitos humanos, democracia 
e importância da Justiça Eleitoral, entre outros.

Também fazem parte do acordo o empenho na difusão de conteúdo 
informativo autêntico produzido pelo TSE e a participação em capacitações e 
treinamentos promovidos pelo Programa de Enfrentamento à Desinformação, 
bem como a defesa pública da confiabilidade do processo eleitoral e do 
sistema eletrônico de votação.

As iniciativas serão realizadas de forma voluntária e gratuita, ou seja, 
não implicam compromissos financeiros ou transferências de recursos entre 
o TSE e os demais participantes.

Confira a íntegra do termo de cooperação: https://www.tse.jus.
br/comunicacao/arquivos/termo-de-cooperacao-desinformacao-tse-
entidades-academicas-em-24-06.2022 

Fonte: TSE, com alterações

CÂMARA DE GRADUAÇÃO DA ABRUEM PUBLICA 
CHAMAMENTO PARA SUBMISSÃO DE CAPÍTULO  
DE LIVRO

 A Câmara de Graduação da Associação Brasileira dos Reitores das 
Universidades Estaduais e Municipais publicou edital de chamamento para 
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a publicação de capítulo de livro. Intitulado “Os desafios da Pedagogia 
Universitária na (pós) pandemia”, o livro será produzido e publicado 
pela editora da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. O prazo para 
submissão de propostas é 15 de julho de 2022.

 O objetivo do livro construído em conjunto é relatar experiências sobre 
as ações que as universidades desenvolveram durante a pandemia e que 
possíveis alternativas encontraram para enfrentar as questões decorrentes 
deste contexto. A Câmara de Graduação constituirá uma comissão científica 
para avaliação e seleção dos artigos.

 Os artigos não precisam ser inéditos e é necessário indicar se os 
resultados são provenientes de projetos de pesquisa, extensão, ensino, ou 
de iniciativa administrativa. Não há limite de autores. Os artigos devem ser 
enviados para o e-mail prograd@unioeste.br, cujo título deverá ser: “Capítulo 
de livro ABRUEM”.

 Os trabalhos selecionados serão avaliados por mérito do conteúdo 
pelo Conselho Científico da Editora da Edunioeste (Editora da Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná) e, nessa fase, poderão ser reenviados aos 
autores para adequações necessárias.

 O resultado contendo a relação dos capítulos aprovados, que farão 
parte do livro, será publicado em documento expedido pela Presidência da 
Câmara de Graduação da Abruem.

 Assessoria de Comunicação da Abruem

 

CÂMARA DE EAD DA ABRUEM ABRE CHAMADA 
PARA A OFERTA DE VAGAS NO PROJETO 
MOBILIDADE ACADÊMICA VIRTUAL

 A Câmara da EaD 
da Abruem convida 
todas as Universidades 
afiliadas a participarem 
da quarta edição do Edital 
de Mobilidade Virtual 
Acadêmica Nacional. O 

objetivo do edital é proporcionar aos estudantes de graduação das instituições 
públicas, estaduais e municipais afiliadas, experiências acadêmicas para o 
fortalecimento da formação humana, científica e cultural.

Para participar, a instituição de ensino superior deve preencher a 
planilha disponível no link: 

http://www.abruem.org.br/images/Arquivos_not%C3%ADcias/Oferta_
de_Disciplinas_-_IES_-_xxxxxxxxx.xlsx.

 Após o preenchimento, o documento deve ser enviado, até o próximo 
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dia 11 de julho, para o endereço eletrônico abruem.mobilidade@gmail.com.

As disciplinas a serem ofertadas devem ocorrer integralmente a 
distância, incluindo as avaliações. De acordo com o presidente da Câmara de 
EaD da Abruem, reitor Dilmar Baretta, com o edital a Associação reafirma o 
seu compromisso em criar condições para que os estudantes de graduação 
das IES afiliadas possam participar da troca de saberes, de experiências 
interativas, da convivência acadêmica virtual e da defesa da ciência e da 
cultura brasileira, por meio das ações de mobilidade estudantil com vagas 
ofertadas por nossas instituições.

Assessoria de Comunicação Social da Abruem

 

Unitau

 REITORA EMPOSSADA DESTACA NOVOS TEMPOS 
PARA A UNITAU

Um convite ao diálogo e à prática 
coletiva do verbo esperançar para 
a construção dos novos tempos na 
Universidade do Futuro. Essa foi a tônica 
do discurso da Profa. Dra. Nara Lucia 
Perondi Fortes, Reitora da Universidade 
de Taubaté (UNITAU) reconduzida ao 
cargo durante cerimônia solene realizada 
na manhã de domingo, 3 de julho. A 
solenidade, no Campus do Bom Conselho, 
também marcou a posse do novo  

Vice-Reitor, Prof. Dr. Luiz Carlos Maciel.

A cerimônia contou com a presença de prefeitos, parlamentares, 
representantes de associações e reitores de outras instituições de ensino 
superior, autoridades civis e militares. Abruem esteve representada 
pelo professor Marco Aurélio Ferreira, reitor do Centro Universitário das 
Faculdades Associadas de Ensino (UniFae)

“Esse é um importante momento, começamos uma nova etapa. 
Conversamos bastante e a reitora está alinhada com aquilo que imaginamos 
para uma Universidade. Espero, de todo coração, que tenha bastante 
sabedoria, discernimento e que Deus a abençoe muito sua nova gestão”, 
declarou o prefeito de Taubaté, José Antonio Saud Junior.

Reitora e Vice-Reitor têm pela frente o desafio de conduzir a gestão da 
maior Universidade municipal do país e dar sequência a um planejamento 
que vai  priorizar pilares como o da sustentabilidade da instituição e sua 
expansão, o da valorização dos recursos humanos, da inovação pedagógica 
e administrativa e da responsabilidade socioambiental.
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“A UNITAU está estruturada para inovar, novos ambientes, recursos 
tecnológicos e a constante transformação para uma educação com excelência 
e com a qualidade que nos faz ser quem somos”, destacou a Reitora em seu 
pronunciamento.

Em outro trecho de seu discurso, Profa. Nara reforçou a disposição 
ao diálogo para uma gestão democrática e transparente. “Embarcar nesta 
jornada desafiadora requer coragem, disposição, vontade e  capacidade de 
dialogar. Não há outro caminho. O exercício democrático do diálogo é uma 
obra coletiva, que fortalece o ambiente acadêmico e reforça os laços de uma 
Instituição de Ensino Superior com a comunidade”.

Com mais de 100 mil alunos formados, a Universidade completa 48 anos 
em 2022 com uma tradição de qualidade e excelência no ensino. 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.

O primeiro compromisso oficial da Reitora reconduzida e do novo Vice-
Reitor será na manhã de segunda-feira, dia 4 de julho, com a cerimônia de 
posse dos pró-reitores. A UNITAU conta com seis Pró-Reitorias: Graduação, 
Estudantil, Pesquisa e Pós-Graduação, Extensão, Finanças e Administração.

O vídeo com a solenidade no Campus do Bom Conselho está disponível 
no canal da TV UNITAU pelo Youtube. 

Fonte: Acom/ Unitau. Fotos: João Rangel

UEPB

PROJETO EM PARCERIA COM A UNIVERSIDADE 
ESTADUAL É UM DOS VENCEDORES DO PRÊMIO DO 
MOVIMENTO LED – LUZ NA EDUCAÇÃO

A educação como instrumento 
que transforma, ilumina mentes, 
corações, que abre horizontes e ajuda 
os estudantes a transpor para o mágico 
universo da leitura seus sonhos, 
anseios, decepções e conquistas. Este 
é o resultado de um projeto ousado, 
inovador e transformador que nasceu 
a partir do incentivo da Editora da 

Universidade Estadual da Paraíba (EDUEPB) e se fortaleceu com a parceria de 
um projeto de extensão do Centro de Ciências Jurídicas (CCJ) da Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB).

O projeto “Desengaveta Meu Texto”, criado pela professora Patrícia 
Rosas Araújo, e que funciona em parceria com a UEPB, venceu o Prêmio 
do Movimento LED – Luz na Educação, na categoria “Educação Básica”. A 
iniciativa da TV Globo com a Fundação Roberto Marinho, tem como objetivo 
iluminar práticas inovadoras na educação brasileira e reconhecer quem está 
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revolucionando o setor. Os 
vencedores do prêmio de 
todo o Brasil em 2022 foram 
apresentados na noite da 
quarta-feira (29 de junho), 
em programa exibido pela 
Rede Globo.

O projeto vencedor 
incentiva a produção textual 
de alunos da Rede Municipal 
de Campina Grande. Os textos são publicados na Revista Tertúlia, que está em 
sua 5ª edição, sempre publicada pela EDUEPB. A conquista foi comemorada 
pelos idealizadores da iniciativa que viram no projeto uma oportunidade de 
tornar os estudantes protagonistas de uma ideia iluminada e inspiradora.

Ainda em estado de júbilo, o professor do CCJ, Luciano Nascimento, 
falou sobre a emoção de ver o “Desengaveta Meu Texto” obtendo o primeiro 
lugar em um prêmio nacional, e dá grande relevância à iniciativa para o 
incentivo da educação. No corredor da Biblioteca II, na Central de Integração 
Acadêmica Paulo Freire, o docente relatou como surgiu o projeto e a parceria 
com a Universidade. Ele contou que esse trabalho conjunto funciona desde 
2018, quando a professora Patrícia Rosas, na época, professora substituta do 
curso de Letras da UEPB, teve a ideia de criar a revista.

A Editora apoiou a iniciativa escrita inicialmente por estudantes de uma 
escola municipal na cidade de Queimadas. Com essa publicação, a EDUEPB 
foi duas vezes finalista do Prêmio Jabuti, uma em 2018 e outra em 2020, na 
categoria “Criação de novos leitores”. Com o sucesso da “Tertúlia”, nasceu o 
projeto “Desengaveta Meu Texto”, vencedor de um edital da Fundação Carlos 
Chagas. Com os recursos deste prêmio, a professora Patrícia Rosas criou e 
estruturou o Instituto Desengavetar, que funciona no bairro das Três Irmãs, 
em Campina Grande.

Para concorrer ao 
edital da Fundação Roberto 
Marinho, o Instituto 
Desengavetar precisava de 
uma atividade de magistério, 
o que foi possível graças 
à parceria com o projeto 
de extensão “Direitos 
Fundamentais da Criança e 
do Adolescente no Ensino 
Básico”, realizado no CCJ. A 
iniciativa, coordenada pelo 

professor Luciano Nascimento, se transformou no projeto denominado 
“Programa de Lições de Direitos Fundamentais em Ensino Básico”, que 
funciona com a participação de cinco estudantes de Direito.
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Apresentado em um edital da Pró-Reitoria de Extensão (PROEX), o 
programa funciona com aulas todos os sábados, na sede do Instituto 
Desengavetar, junto a ideia chamada “Clube Move Leitores”. Durante os 
encontros, os estudantes do CCJ apresentam para as crianças um programa de 
lições sobre Direitos Humanos, com base em diversos documentos nacionais 
e internacionais. Ao comemorar a conquista, o professor Luciano destacou 
que o “Desengaveta Meu Texto” não é apenas um projeto pedagógico e 
educacional, mas tem como diferencial, o protagonismo que ele possibilita 
ao estudante do ensino básico, que escreve os textos que posteriormente 
são publicados na Tertúlia.

Visivelmente emocionada com a conquista, a professora Patrícia Rosas 
destacou a importância da parceria com a UEPB para o êxito da iniciativa. Ela 
enfatizou que “Desengaveta Meu Texto” é um projeto de fomento à leitura e 
a escrita junto a jovens e adolescentes de escolas públicas, tendo surgido em 
2017, sendo que em 2019, se vinculou à Rede Estadual e migrou para Campina 
Grande, mantendo a essência de atingir estudantes periféricos de várias 
escolas, até se transformar em um instituto. A ideia inicial foi transformar 
frustrações pessoais dos estudantes em possibilidades de futuro para a 
educação.

O projeto desenvolve e aplica práticas de letramento inovadoras e 
colaborativas, dentro da rotina escolar, em sala de aula e fora dela. A partir 
dele, alunos e professores produzem textos através de diversas produções 
editoriais impressas e digitais. “Desde o início do projeto nós temos uma 
parceria com a UEPB, através EDUEPB, com a doação de livros que tem 
sido importante, bem como a parceria com o projeto de extensão do CCJ”, 
destacou.

Sobre o prêmio, ela lembrou que para chegar à final e se tornar um dos 
vencedores, foi preciso ultrapassar três etapas de seleção, concorrendo com 
mais de três mil inscrições. “Esse prêmio reconhece o trabalho que estamos 
desenvolvendo para o fomento de leitura e escrita junto a crianças de escolas 
públicas. Isso consolida o nosso trabalho e fortalece o projeto, ajudando a 
buscar novas parcerias”, enfatizou a docente acrescentando que atualmente, 
10 professores voluntários atuam no projeto, que teve mais de 200 alunos 
contemplados com textos publicados na Revista Tertúlia.

Pioneiro no país, o Prêmio do Movimento LED – Luz na Educação é uma 
iniciativa da Globo e da Fundação Roberto Marinho, e nasceu com o propósito 
de iluminar práticas inovadoras na educação brasileira e de reconhecer 
quem está revolucionando o setor. A professora Patrícia Rosas lecionou no 
Departamento de Letras da Universidade Estadual da Paraíba e também 
atuou como professora supervisora no PIBID Letras UEPB, desempenhando 
suas atividades na Escola CAIC, em Campina Grande.

Fonte: UEPB
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Unicamp

 SEDE DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AOS 
TRANSTORNOS DO ESPECTRO DO AUTISMO 
(PRATEA) É INAUGURADA NA UNICAMP

A Faculdade de Ciências Médicas (FCM) da 
Unicamp inaugurou na quarta-feira (29) a sede 
do Programa de Atenção aos Transtornos do 
Espectro do Autismo (Pratea). Financiado com 
recursos de emendas parlamentares, o Pratea 
será uma referência, para o interior paulista, na 
capacitação educadores para a identificação 
de crianças autistas, no treinamento de 
profissionais de Saúde para diagnóstico e 
tratamento dos transtornos do espectro do 

autismo (TEA) e na orientação de familiares quanto às necessidades das 
crianças com essa condição.

Segundo  Eloisa Valler Celeri, chefe do Departamento de Psiquiatria 
da FCM e coordenadora do Pratea, a rede de saúde pública de Paulínia é 
a primeira cidade do Estado que poderá contar com um protocolo de 
avaliação, atendimento e treinamento de profissionais para o tratamento de 
crianças de 0 a 5 anos e 11 meses. “Progressivamente, criaremos protocolos 
e treinamentos abrangendo questões específicas relacionadas ao TEA”, disse.

Em parceria com a Pró-Reitoria de Graduação e por intermédio dos 
serviços de Assistência Psicológica e Psiquiátrica (Sappe) e de Apoio ao 
Estudante (SAE), a equipe do Pratea delineia um programa de avaliação e 
um projeto terapêutico para estudantes universitários com diagnóstico ou 
suspeita de TEA.

Os pesquisadores do Pratea 
estimam que, somente em Campinas, 
haja cerca de 10 mil pessoas com 
autismo. Somadas as cidades da 
Região Metropolitana, esse número 
pode chegar a 30 mil. Nesse cenário, 
Eloisa Celeri menciona a importância 
do diagnóstico, de abordagens 
multiprofissionais e da orientação 
familiar, principalmente em se 
tratando de crianças com menos de 
2 anos.

“Precisamos ampliar ao máximo a disseminação de informações que 
auxiliem familiares, educadores e profissionais da saúde na identificação 
precoce de sinais do TEA. A despeito dos avanços no reconhecimento e nas 
garantias legais, ainda há escassez de recursos de cuidado”, afirmou.
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Segundo o diretor da FCM, Luiz Carlos Zeferino, um dos responsáveis 
pela iniciativa, as expectativas em relação ao Pratea são as melhores, “dada 
a necessidade de um programa de referência que embase políticas públicas 
para o SUS, visando a qualificar o cuidado da criança com TEA”.

 Fonte: Imprensa FCM. Texto: Camila Delmontes. Fotos: 
Antoninho Perri , Edição de Imagens: Paulo Cavalheri

 UEAP

REITORIA ASSINA AUTORIZAÇÃO PARA INÍCIO DAS 
OBRAS DO CAMPUS TERRITÓRIO DOS LAGOS

As obras no campus Território dos 
Lagos da Ueap (localizado no município 
de Amapá, a 300 km da capital), 
foram iniciadas em 02 de julho, com 
expectativa de conclusão em 180 dias.

O campus terá lugar no espaço 
doado para a universidade pela 
Prefeitura Municipal de Amapá, o 
Parque de Exposições João Pompilho. 
“Nós tivemos para a obra o repasse 
de R$ 2,1 milhões, investimento por 

emenda parlamentar do Deputado Federal André Abdon”, destacou a reitora 
da Ueap, profª. Kátia Paulino.

 ESTRUTURA 

O projeto arquitetônico das obras consiste na construção de 
laboratórios, bloco educacional, currais, retiro para descanso, casa de farinha 
e restaurantes.

O campus, que funciona na escola municipal Vidal de Negreiros e conta 
com os cursos de Matemática e Engenharia Agronômica, após a expansão 
poderá contar também com o curso de Zootecnia. “É uma conquista 
gigante aqui não só para toda a Região dos Lagos mas para o Estado do 
Amapá, parabenizo a reitoria e toda a equipe técnica pelo cuidado, pela 
responsabilidade com o dinheiro público federal, que agora é investido numa 
das áreas mais importantes da nossa vida, que é a educação”, parabenizou 
o deputado André Abdon.

O Campus Território dos Lagos da Ueap atende aos municípios de 
Amapá, Pracuúba, Tartarugalzinho e Calçoene.

Fonte: Ueap
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UniRV

MEDICINA CAMPUS APARECIDA E GOIANÉSIA 
ATENDEM COMUNIDADE DURANTE  
“JUNHO VIOLETA”

 Acadêmicos e professores das Faculdades de 
Medicina da Universidade de Rio Verde -  UniRV, 
Campus Aparecida e Goianésia participaram 
no final do mês de junho do “Junho Violeta, mês 
de conscientização das doenças respiratórias”, 
realizado pela Sociedade Goiana de Pneumologia 
e Tisiologia (SGPT). O objetivo é conscientizar a 
população sobre as principais doenças pulmonares 
e as formas de prevenção e diagnóstico precoce 

destas doenças. A iniciativa contou ainda com a parceria da Secretaria 
Municipal de Saúde de Aparecida de Goiânia e o apoio da Boehringer 
Ingelheim.

 As ações aconteceram no Centro de Atendimento Ambulatorial, situado 
no Edifício B&B Business e atenderam mais de 50 famílias, com procedimentos 
como: aferição de pressão arterial, peso e altura, orientações e realização de 
espirometrias. Os pacientes atendidos receberam de imediato os exames 
laudados pelos médicos pneumologistas integrantes do evento. O “Junho 
Violeta” uma campanha de prevenção de doenças respiratórias e que integra 
o calendário oficial de datas e eventos do Estado de Goiás, por meio do 
Projeto de Lei no 655, aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado de 
Goiás (ALEGO) em 09 de setembro de 2020.

 Participaram desta edição, a diretora da Faculdade de Medicina, 
professora e pneumologista Rafaella de Carvalho Caetano; a presidente da 
SGPT, Daniella Campus Muniz Mattos; o diretor da atenção primária da SMS 
de Aparecida, Giovani Melo; o coordenador médico da atenção primária da 
SMS de Aparecida, Murillo Moraes Castro; o gerente médico da Boehringer 
Ingelheim, Marcos Nascimento, além dos pneumologistas da UniRV, José 
Laerte Rodrigues da Silva Júnior e Natália Carelli e a pneumologista membro 
da SGPT, Anna Carolina Galvão.  

  Fonte: UniRV
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