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CÂMARA DE INTERNACIONALIZAÇÃO E MOBILIDADE 
DA ABRUEM RECEBE RESUMOS PARA INSERÇÃO 
EM LIVRO

 A Câmara de Internacionalização e 
Mobilidade da Associação Brasileira dos 
Reitores das Universidades Estaduais 
e Municipais (Abruem) convida 
pesquisadores e colaboradores da área 
de internacionalização das instituições de 
ensino superior membros da Associação 
para submissão de propostas de resumos 
para e-book. O livro terá como temática 
“Boas práticas de internacionalização: 
Gestão, Redes e Projetos”.  

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

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

Os resumos deverão ser encaminhados ao e-mail eliane_segati@uenp.
edu.br até 25 de julho, com o seguinte assunto: E-BOOK  - CÂMARA DE 
INTERNACIONALIZAÇÃO E MOBILIDADE ABRUEM. Em seguida eles serão 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.

USP

COVID PODE BAIXAR NÍVEIS DE TESTOSTERONA, 
AFETANDO OS ESPERMATOZOIDES

Um estudo experimental da USP mostra que a proteína S do vírus sars-cov-2, 
causador da covid-19, está associada com níveis mais baixos de testosterona. 
A quantidade e qualidade dos espermatozoides também diminuiu em parte 
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dos pacientes, acompanhados em 
pesquisas clínicas e laboratoriais. “Isso 
não foi associado como em outras 
patologias e outros fatores que nós 
estudamos no passado, por exemplo, 
o cigarro e a maconha”, afirma Jorge 
Hallak, um dos autores do estudo, 
professor do Departamento de 
Patologia da Faculdade de Medicina 
(FM) da USP e pesquisador do Grupo 
de Estudo em Saúde Masculina do 
Instituto de Estudos Avançados (IEA) 
da USP, em entrevista ao Jornal da 
USP no Ar 1ª Edição. Essas mudanças 
também foram detectadas em alguns 
pacientes com covid leve e moderada.

“O vírus sars-cov-2 tem uma 
predileção por sistemas e células que 
têm um tipo de receptor [ACE2], ou seja, que tem uma ligação na célula […] 
geralmente pela proteína S [spike]”, explica o professor. O sistema respiratório, 
dentre outros, apresenta esse receptor. As ligações entre vírus e célula 
ocorrem num sistema chave/fechadura. O sistema reprodutivo masculino, 
diferentemente do feminino, tem a proteína TMPRSS2, que também permite 
a entrada do vírus da covid na célula. Uma das teorias dos pesquisadores é 
de que as mulheres são mais resistentes a quadros graves da doença por 
conta dessa falta.

Proteína N

O tempo de recuperação da queda dos níveis hormonais ainda está 
sendo estudado. A média é de nove meses. Também se investiga se outras 
proteínas estão provocando esse quadro. O grupo de pesquisa do professor 
Hallak está analisando a ação da proteína N: em testes com ratos, que têm 
alta taxa reprodutiva, a proteína diminuiu a testosterona. “Para afetar um 
sistema hormonal de um animal que tem essa capacidade biológica de 
reprodução, é muito significativo o impacto.”

Outro estudo de pesquisadores do Departamento de Patologia da 
FM-USP, publicado na revista Andrology, mostrou que o vírus da covid 
consegue invadir todas as células do testículo. Para além das que produzem 
espermatozoide e testosterona, “ele invade as células precursoras, as células 
que dão sustentação a esse arcabouço […], ou seja, como se fosse derrubar 
os fundamentos, os alicerces da casa”.

Fonte: Jornal da USP
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Uerj

PAINEL MONITORA UERJ VAI SUBSTITUIR 
PASSAPORTE VACINAL E REUNIR INDICADORES 
INTERNOS SOBRE A COVID-19

Com o intuito de criar indicadores para 
monitoramento das condições de biossegurança 
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(Uerj) relacionadas à Covid-19, a Pró-reitoria de 
Saúde (PR5) e a Diretoria de Informática (Dinfo) 
desenvolveram uma nova ferramenta. O Painel 
Monitora Uerj vai proporcionar transparência 
e auxiliar na tomada de decisões no âmbito da 
pandemia, a partir de dados como as taxas de 

positividade e de imunização. Para tanto, a comunidade uerjiana precisará 
enviar, pelo site www.monitora.uerj.br, as informações referentes à testagem 
e as doses de vacina recebidas. O novo sistema foi detalhado na Nota Técnica 
06/2022 da PR5. 

“A motivação para o projeto foi a contenção dos riscos de contágio pela 
Covid e a criação de indicadores de vigilância em saúde para a comunidade 
interna”, afirma o pró-reitor de Saúde, Rogério Rufino, ressaltando a 
necessidade de adesão dos alunos e trabalhadores por meio da inserção e 
acompanhamento de dados na plataforma. “A participação desse processo 
integrativo, público, coletivo e original será mais uma resposta da Uerj contra 
a Covid-19”, ressalta.

Segundo o diretor de Informática da Uerj, Fábio Moraes, o Monitora é 
resultado de esforço coletivo da equipe, que se empenhou para desenvolver 
a ferramenta em tempo recorde. “Ela possui duas partes principais: uma das 
notificações de positivados e a outra de vacinados. As informações captadas 
serão utilizadas na criação de dashboards e na liberação dos passaportes 
vacinais”, afirma.

O cadastro pode ser feito por toda a comunidade uerjiana, incluindo 
alunos, docentes, servidores, contratados e terceirizados, com acesso pelo 
ID Único. Para que os gráficos móveis sejam gerados, é necessária a inserção 
dos resultados dos testes de Covid-19, tanto positivos quanto negativos, na 
seção “Cadastro de testagem”. Além desta funcionalidade, o Monitora Uerj 
também hospedará o Sistema de Passaporte Vacinal (SPV), que concede o 
acesso aos campi da Uerj. Neste semestre (2022.1), a exigência de esquema 
vacinal completo deverá estar alinhada ao Plano Nacional de Imunização, 
constando pelo menos uma dose de reforço.

Na versão repaginada do SPV, o usuário acessará a seção “Cadastro 
vacinal” e preencherá um formulário com dados de imunização, como o 
fabricante e a data, anexando o comprovante de vacinação. No caso de 
estudantes e trabalhadores que não puderem ser vacinados contra Covid-19, o 
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laudo médico deverá ser inserido na plataforma Monitora Uerj, especificando 
o enquadramento dentro das respectivas restrições. Os passaportes serão 
validados na própria plataforma, por representantes designados pelas 
direções de cada unidade, e posteriormente disponibilizados em arquivo 
PDF  para impressão e/ou uso digital. 

Durante esta fase inicial de implantação, a primeira versão do passaporte 
teve sua validade prorrogada até o dia 31/07/2022. Após este período, 
recomenda-se que o acesso aos campi aconteça mediante apresentação do 
documento digital ou impresso atualizado para 2022.1. Os comprovantes em 
papel ou pelo ConectSUS, no entanto, continuarão sendo aceitos.

Os cadastros poderão ser feitos a partir desta semana. Para mais 
informações, foi disponibilizado o e-mail contato.monitora@uerj.br.

Testagem para a comunidade interna

A recomendação da PR5 para estudantes e trabalhadores sintomáticos 
ou que tiveram contato com pessoas contaminadas é que façam o teste de 
Covid em postos próximos a suas residências ou na própria Uerj. O horário 
de atendimento no pilotis do bloco A, no campus Maracanã, foi ampliado, 
passando para o período das 8h às 14h. Também estão disponíveis dois 
outros locais: Policlínica Piquet Carneiro e Instituto de Aplicação Fernando 
Rodrigues da Silveira (CAp-Uerj), ambos funcionando das 8h às 11h.

Fonte: Diretoria de Comunicação da Uerj

Uenp

NOVA REITORIA DA UENP TOMARÁ POSSE EM 
 22 DE JULHO

A Universidade Estadual do Norte do Paraná realizará, em 22 de julho, 
a partir das 19h, a solenidade de posse e de transmissão de cargos para 
a nova reitoria. Na oportunidade, a reitora e o vice-reitor da Universidade, 
Fátima Aparecida da Cruz Padoan e Fabiano Gonçalves Costa, passarão 
os cargos, respectivamente, aos professores Fábio Antônio Neia Martini e  
Ricardo Campos. 

O evento ocorrerá no Conjunto Amadores de Teatro (CAT), em Jacarezinho, 
no Paraná. A solenidade será seguida por um jantar, que ocorrerá no Tal 
Mahal Eventos, a partir das 22h.
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UEPG

UEPG REALIZA 20º ENCONTRO CONVERSANDO 
SOBRE A EXTENSÃO 

A Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos 
Culturais (PROEX) da Universidade Estadual 
de Ponta Grossa (UEPG) realiza, entre 16 e 
18 de agosto, o 20º Encontro Conversando 
sobre a Extensão (CONEX) e o 5º Encontro 
Anual de Extensão (EAEX).

Neste ano o evento terá como tema: 
“Extensão: crise internacional e seu reflexo 
no espaço local.”

O evento ocorrerá de forma híbrida com 
atividades presenciais e online. As inscrições 
deverão ser feitas por meio da página https://

www.conex2022.com.br/ . O objetivo é promover a discussão e a reflexão do 
papel e da contribuição da extensão universitária sob o viés da formação 
acadêmica e da transformação da comunidade.

Para ouvintes as inscrições serão até 15 de agosto. As submissões de 
trabalhos se iniciaram no dia 25 de junho e se encerram em 15 de julho.

UFBA

DIREITOS DOS REFUGIADOS É TEMA DE EVENTO 
NESTA SEXTA-FEIRA

Será realizado hoje (08), às 18h, o evento “Passos afora: direitos dos 
refugiados, integração e acolhimento”. O encontro é uma parceria da 
Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), da Universidade Federal 
da Bahia (Ufba), através de departamentos e núcleos como o de Apoio a 
Migrantes e Refugiados (NAMIR-Ufba), da Ordem dos Advogados da Brasil-
Bahia, do Instituto de Direito Constitucional da Bahia (IDCB) e da Academia 
de Letras Jurídicas da Bahia.

 O evento é gratuito e será no formato híbrido. A programação 
presencial vai ocorrer no Museu de Arte da Bahia, em Salvador. Será exigido 
comprovante de vacinação contra a covid-19. As inscrições podem ser 
feitas através do site https://www.esaoabba.org.br/Cursos/Detalhe/531/
IISeminrioSobreaEfetividadedosDireitosFundamentaisTransmissoOnline. 
Os professores da Uefs Carlos Rátis e Márcia Misi participam do encontro, 
que ainda vai contar com apresentações artísticas e lançamento de revista.

 Fonte: UFBA
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UNITAU

SIMUBE ABRE INSCRIÇÕES PARA BOLSAS DE 
ESTUDO DA EAD UNITAU 

Interessados em fazer um 
curso de graduação no formato 
de Educação a Distância (EAD) da 
Universidade de Taubaté (UNITAU) 
têm agora a oportunidade de se 
candidatar a uma vaga por meio 
do Sistema municipal de bolsas de 
estudo (Simube). 

A Prefeitura de Taubaté abre, 
a partir da próxima segunda-
feira, dia 11 de julho, as inscrições 
para a concessão de bolsas 

nessa modalidade. A UNITAU é a única instituição de ensino superior 
credenciada pelo conselho de administração do Simube para o segundo  
semestre de 2022. 

De acordo com a prefeitura, serão disponibilizados R$ 193.367,14 para a 
modalidade EAD, um total de 20% do orçamento disponível para a concessão 
de novas bolsas. Edital publicado pela Secretaria de desenvolvimento e 
inclusão social de Taubaté informa que os formulários estarão liberados a 
partir das 8h de segunda-feira e o prazo final para as inscrições termina às 
17h de 29 de julho. No edital, constam todas as informações relativas aos 
critérios para a concessão das bolsas e a documentação necessária. 

“Essas bolsas são uma política pública, financiada pelo dinheiro do 
contribuinte, visando à formação dos taubateanos. Somos um dos poucos 
municípios do Brasil que têm uma Universidade municipal que possa 
colaborar e atender essa necessidade de acesso ao ensino superior e 
formação profissional. É muito bom poder ser parceiro dessa política pública 
da prefeitura”, afirma a coordenadora da EAD UNITAU, Profa. Dra. Suzana 
Lopes Salgado Ribeiro.  

A UNITAU conta com a oferta de 35 cursos EAD distribuídos em primeira 
licenciatura, segunda licenciatura, formação pedagógica, superior de 
tecnologia e bacharelado. As mensalidades têm preços a partir de R$ 174,25. 
São 35 polos ativos espalhados por diversas regiões. O polo Taubaté está 
localizado na região central, à rua Conselheiro Moreira de Barros, 203. 

Entre os diferenciais dos cursos da EAD UNITAU está a qualidade de 
seu corpo docente, composto na totalidade por professores que atuam na 
graduação presencial, a maioria com título de doutorado. 
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A modalidade de ensino também é objeto de estudo por parte dos 
pesquisadores da Universidade. Em maio deste ano, foi lançado o livro 
virtual EAD UNITAU, desafios e possibilidades. O livro, disponibilizado pela 
EdUNITAU, é fruto de um esforço para sistematizar a produção científica 
nesse segmento e traz reflexões sobre o futuro que une práticas pedagógicas 
e transformação digital. 

Mais informações sobre a EAD UNITAU, você encontra no link https://
unitau.br/vestibularead/

Fonte: ACOM/UNITAU 
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