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Capes aprova R$ 1,7 milhão para Unicentro
A Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (Capes) divulgou a 
relação das instituições com projetos selecionados 
para o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
à Docência (Pibid). A Universidade Estadual do 
Centro-Oeste do Paraná (Unicentro) obteve 
aprovação no projeto “Vivenciando a Prática 
Pedagógica: A escola como Espaço de Formação 
Profissional e Cidadã”, com valor financiado de R$ 
1,7 milhão.

A pró-reitoria de ensino da Unicentro informou 
que o projeto abrangerá oito cursos de licenciatura: 
de Guarapuava, serão beneficiados os cursos de 
Matemática, Letras Português, Pedagogia (os três 
do Campus Santa Cruz), Física e Química (ambos 
do Campus Cedeteg); já o Campus de Irati estará 
representado pelos cursos de Geografia, Letras 
Espanhol e Matemática. Entre os itens financiados 
estão bolsas para acadêmicos, coordenadores de 
área e supervisores da rede de ensino; e material de 
custeio.

De acordo com a Capes, nesta edição, cem 
instituições de ensino superior (IES) públicas, sendo 
4 municipais, 20 estaduais e 76 federais foram 
contempladas, totalizando, no Programa um 
adicional de 8.928 estudantes de cursos de 
licenciatura e 1.429 professores da rede pública a 
serem apoiados pelos próximos dois anos.

IES com reitores empossados ou 
reconduzidos ao cargo recentemente

UNITAU seleciona bolsas de estudos 
para a Espanha

A Universidade de Taubaté (UNITAU) firmou convê-
nio com o Santander Universidades para o Programa de 
Mobilidade Internacional Top Espanha 2011. Com a iniciati-
va, os alunos de graduação da Instituição podem concorrer 
a um curso, com três semanas de duração, na Universidade 
de Salamanca, na Espanha – um dos centros de ensino 
superior mais tradicional da Europa. As inscrições podem 
ser feitas até o dia 8 de maio.

O Programa Top Espanha visa promover o intercâm-
bio de estudantes e professores de diversas áreas, para que 
possam conhecer a cultura e a língua espanhola. Durante o 
curso, os estudantes contemplados receberão além da 
bolsa de estudo, as passagens aéreas de ida e volta, ali-
mentação e hospedagem. Em sua segunda edição, o 
programa está conveniado com apenas 35 instituições.

Para a UNITAU, serão concedidas duas bolsas de 
estudo para o próximo mês de julho. A Universidade irá usar 
como critério de seleção os estudantes inscritos que obtive-
ram no ano de 2010 a melhor média aritmética e que tenham 
cursado no mínimo 75% das aulas dadas. A divulgação dos 
nomes selecionados acontece no dia 20 de maio.

BELÉM RECEBE A 48º EDIÇÃO DO FÓRUM 
NACIONAL DE REITORES

BELÉM RECEBE A 48º EDIÇÃO DO FÓRUM 
NACIONAL DE REITORES

Com o apoio da Universidade do Estado do Pará (UEPA), a associação reúne, 
entre os dias 11 e 14 de maio, representantes das instituições de ensino superior (IES) 
filiadas para discutir, durante o 48º Fórum Nacional de Reitores, as 'Relações 
Institucionais das IES da ABRUEM com o Governo Federal'. A abertura oficial do 
evento ocorre às 19h do dia 11 no auditório do Hotel Regente. Na programação dos 
reitores para esta edição do Fórum, estão: palestras, a reunião do Conselho Pleno, 
uma visita técnica ao Parque Tecnológico do Guamá e um jantar de confraternização. 
Essa é a terceira vez que a UEPA sedia o Fórum Nacional de Reitores da ABRUEM, 
sendo que os encontros anteriores ocorreram em 1998 e em 2006. 

Reitores participam de reunião 
com a presidente do INEP

Integrantes da ABRUEM 
estiveram reunidos, no dia 30 de 
março, com a presidente do Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (INEP), 
Malvina Tania Tuttman e com o 
secretário de Educação Superior, 
Luiz Cláudio Costa. Durante o 
encontro debateram sobre o Banco 
Nacional de Itens (BNI) e o Sistema 
de Seleção Simplificado (Sisu).

Missão Internacional 
da associação visita 

Portugal
Delegação da ABRUEM, visita entre 

os dias 5 e 18 de junho, órgãos ligados ao 
ensino superior de Portugal. Durante a 
estada no país lusitano, os integrantes da 
comitiva devem passar por sete cidades e 
conhecer diversas universidades portu-
guesas. Nas visitas técnicas, além de 
apreciar um modelo de educação superior 
diferente, os reitores podem fechar convênios 
que favoreçam a mobilidade acadêmica.

Reconduzidos
Universidade de Pernambuco (UPE)
Reitor Carlos Fernando de Araújo Calado

Universidade Estadual do Maranhão (UEMA)
Reitor José Augusto Silva Oliveira

Universidade Estadual de Feira de Santana  (UEFS)
Reitor José Carlos Barreto de Santana

Empossados
Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES)
Reitor João dos Reis Canela

Fundação Universidade do Tocantins (UNITINS)
Reitor Joaber Divino Macedo

Universidade Estadual do Amapá (UEAP)
Reitora Maria Lúcia Teixeira Borges

Universidade Estadual de Roraima (UERR)
Reitor José Hamilton Gondim Silva

Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (UNESP)
Reitor Julio Cezar Durigan
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PALAVRA DO PRESIDENTE

Em busca de concretizações

Desde que assumi a presidência da 
ABRUEM, em agosto do ano passado, 
minha gestão vem se preocupando em 
contribuir para o crescimento e fortaleci-
mento do ensino superior no país, com 
isso, ações que fomentem discussões 
sobre a mobilidade acadêmica, a interio-
rização do ensino superior, parcerias 
com o Governo Federal tem ganhando 
significativo espaço.

O próximo Fórum Nacional de Reitores, que irá ocorrer em 
Belém (PA), deve reunir um número expressivo de representantes das 
universidades filiadas à ABRUEM, o que favorece e enriquece, e 
muito, as discussões e possibilita trocas de conhecimento. Além disso, 
temos um importante local de integração entre os reitores da as-
sociação. Para esta edição escolhemos como tema de debate 'Rela-
ções Institucionais das IES da ABRUEM com o Governo Federal'.

Em junho, com a viagem técnica a Portugal, pretendemos forta-
lecer os laços com as universidades portuguesas, fechar convênios 
que possibilitem a mobilidade acadêmica, como já ocorreu em outras 
ocasiões, como nas viagens a Itália, Cuba e Espanha, tudo isso visan-
do à internacionalização do ensino superior, uma das bandeiras que 
levanto durante essa gestão.

Para alcançar os objetivos da ABRUEM, estamos, recor-
rentemente, realizando encontros com órgãos que podem contribuir e 
nos auxiliar em nossa empreitada. Recentemente tivemos um encon-
tro com a presidente do INEP, Malvina Tania Tuttman, e também com o 
secretário de Educação Superior, Luiz Cláudio Costa. Nossos reitores 
também participaram de reuniões no CONSECTI e no próprio INEP.

Com objetivos claros e muito empenho, tenho certeza que 
durante este ano alcançaremos grandes realizações que contribuírão 
fortemente para o desenvolvimento do ensino superior. Deixo a cada 
amigo e parceiro que venho conquistando durante esta gestão, um 
abraço fraterno.

Antonio Joaquim Bastos da Silva
Presidente da ABRUEM

Associação já realizou três reuniões administrativas

Para discutir os rumos da Associação Brasileira dos Rei-

tores das Universidades Estaduais e Municipais (ABRUEM) 

durante o ano, bem como os eventos já em pauta para 2011, os 

representantes das instituições de ensino superior (IES) filiadas 

à associação já se encontraram em três oportunidades este ano.
As reuniões ocorreram na sede da ABRUEM, em Brasília 

(DF) nos dias 23 de fevereiro, 30 de março e 27 de abril. Durante 

esses três encontros os reitores trataram da 48ª edição do 

Fórum Nacional de Reitores, a viagem a Portugal e a criação das 

Câmaras de Apoio Técnico. Outro tema tratado nas reuniões foi 

a expansão do Observatório Nacional dos Direitos da Criança e 

do Adolescente da Secretaria de Direitos Humanos. 

Houve também um relato sobre as experiências dos reitores da ABRUEM em reuniões com o Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e com o Conselho Nacional de Secretários para Assuntos de 
Ciência, Tecnologia e Inovação (CONSECTI). “É fundamental a representação das universidades filiadas nas reuniões, 
pois trazem novos olhares promovendo um debate dos assuntos abordados sob diversos ângulos e perspectivas”, decla-
rou o presidente da ABRUEM, Antonio Joaquim Bastos da Silva.

Fórum

Abordando as “Relações Institucionais das IES da 
ABRUEM com o Governo Federal”, o 48º Fórum Nacional 
de Reitores, ocorre entre os dias 11 e 14 de maio e é promo-
vido em parceria com a Universidade do Estado do Pará 
(UEPA). Entre os compromissos dos reitores estão pales-
tras, a reunião do Conselho Pleno da ABRUEM, a visita téc-
nica ao Parque Tecnológico do Guamá, em Belém (PA), e 
também a participação em um jantar de confraternização.

Viagem

Visando a mobilidade acadêmica e o intercâmbio cul-
tural, os reitores visitam IES portuguesas a partir do dia 6 de 
junho. A programação de visitas prevista para os 24 inte-
grantes que compõem a delegação da ABRUEM passa 

Nomeação João Carlospelas cidades de Lisboa, Porto, Coimbra, Vila Real, Aveiro e 
Braga.

Por solicitação da Embaixada da Itália, durante a reu-
nião de março, o vice-presidente da ABRUEM, João Carlos Câmaras de Apoio Técnico
Gomes, recebeu das mãos do embaixador da Itália no Bra-
sil, Gherardo La Francesca, acompanhado pelo adido Cien-As Câmaras de Apoio Técnico foram criadas para 
tífico da Embaixada, Roberto Spandre, o título honorífico de assessorar as instituições de ensino superior junto a órgãos 
'Cavalheiro da Ordem da Estrela da Solidariedade Italiana', públicos e privados e a entidades e organismos nacionais e 
conferido pelo presidente da República Italiana, Giorgio internacionais, o que é um dos objetivos da associação.
Napolitano.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS REITORES DAS
UNIVERSIDADES ESTADUAIS E MUNICIPAIS

DIRETORIA

Presidente
ANTONIO JOAQUIM BASTOS DA SILVA

Reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC

Vice-Presidente
JOÃO CARLOS GOMES

Reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG

Conselho Deliberativo
Titulares:

ALCIBIADES LUIZ ORLANDO
Reitor da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE

CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA
Reitor da Universidade Estadual do Piauí - UESPI

JOSÉ HAMILTON GONDIM SILVA
Reitor da Universidade Estadual de Roraima - UERR

Suplentes:
MARÍLIA BRASIL XAVIER 

Reitora da Universidade do Estado do Pará - UEPA 
DIJON MORAES JUNIOR

Reitor da Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG 
SEBASTIÃO IBERES LOPES MELO 

Reitor da Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC

Conselho Fiscal
Titulares:

VITOR HUGO ZANETTE
Reitor da Universidade Estadual do Centro Oeste do Paraná - 

UNICENTRO 
SILVIO AUGUSTO MINCIOTTI

Reitor da Universidade Municipal de São Caetano do Sul - USCS 
ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA FERNANDES WYSZOMIRSKA
Reitora da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas 

- UNCISAL

Suplentes:
GILBERTO JOSÉ DE ARRUDA 

Reitor da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – UEMS 
JOÃO NATEL POLLONI MACHADO

Reitor da Universidade Regional de Blumenau - FURB 
JOSÉ ALDEMIR DE OLIVEIRA 

Reitor da Universidade do Estado do Amazonas – UEA

******
SEUPN 516 Conj. D – 70.770.524 – Brasília – DF

Fone/fax: (61) 3447-8663
abruem@crub.org.br - www.abruem.org.br

Carlos Roberto Ferreira (secretário executivo) – E-mail:
crferreira@uepg.br; Denize F. S. de Alencastro (secretária)

telefone/fax:(61)3447-8663 (abruem@crub.org.br);
Felipe Moro Ferreira (web designer);

André Salustiano (diagramação); Redação - Irvana Chemin
Branco (MTb 2037/08/20v) e

Michael Ferreira (telefone (42) 3220-3770;
Impressão: Grafinorte

Contato: (43) 3420-7777 – Fax: (43) 3420-7760
Tiragem: 2.000 exemplares
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Delegação de 
reitores da 

ABRUEM visita 
universidades em 

Portugal

ROTEIRO

Em Lisboa, capital e maior cidade do país, a Comitiva irá conhecer 
as instalações da Universidade Técnica de Lisboa, Universidade Nova de 
Lisboa, Universidade de Lisboa, Instituto Universitário de Lisboa, 
Universidade Católica Portuguesa, Universidade Aberta e também o 
Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP).

Na passagem pela cidade do Porto, conhecida mundialmente pelo 
vinho e patrimônio histórico, a Missão Internacional da ABRUEM conhece-
rá a Universidade do Porto. Em Coimbra, visita a Universidade de 
Coimbra, instituição de ensino superior mais antiga do país lusitano.

A bela paisagem natural de Vila Real poderá ser apreciada na visita 
a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Doro.  Em Aveiro, cidade conhe-
cida como 'Veneza de Portugal' os reitores conhecerão a Universidade de 
Aveiro. Na mais antiga cidade portuguesa, Braga, a delegação realiza 
visitas à Universidade Católica Portuguesa e à Universidade do Minho.

“Durante as visitas que realizaremos as universidades portugue-
sas, conheceremos um modelo de educação superior diferente. Isso nos 
dará uma visão mais ampla e abrirá os horizontes sob as formas que a 
educação superior pode ser tratada”, destaca Bastos da Silva.

Os membros da comitiva são: Antonio Joaquim Bastos da Silva, 
presidente da ABRUEM e reitor da UESC; João Carlos Gomes, vice-
presidente da associação e reitor da UEPG; Alcibiades Luiz Orlando, reitor 
UNIOESTE; Ana Maria Di Renzo, pró-reitora de Graduação da UNEMAT; 
Carlos Alberto Pereira da Silva, reitor UESPI; Carlos Fernando de Araújo 
Calado, reitor UPE; Carlos Roberto Ferreira, secretário executivo da 
ABRUEM; Décio Sperandio, assessor técnico da SETI-PR; Dijon Moraes 
Junior, reitor da UEMG; Fernando Guaragna Martins, reitor da UERGS; 
Jairo José Campos da Costa, reitor da UNEAL; José Bites de Carvalho; 
pró-reitor de ensino de graduação da UNEB; Julio Cezar Durigan, reitor da 
UNESP; Julio Prates Filho, reitor da UEM; Marilia Brasil Xavier, reitora da 
UEPA; Nádina Aparecido Moreno, reitora da UEL; Osnara Maria Mongruel 
Gomes, coordenadora do programa de pós-graduação de odontologia da 
UEPG; Paulo Roberto Pinto Santos, reitor da UESB; Rinaldo Bernardelli 
Junior, vice-reitor da UENP; Roberto Carlos Vieira, assessor da 
PROGRAD da UNEB; Rosângela Montemor Carnevalli Durigan; professo-
ra da UNESP; Rozangela Maria de Almeida Fernandes Wyszomirska, 
reitora da UNCISAL, Santuza Abras, vice-reitora da UEMG e Vitor Hugo 
Zanette, reitor da UNICENTRO.

Universidade de Coimbra está entre as IES que serão visitadas pela delegação

Prédio histórico da Universidade do Porto

A Missão Internacional da Associação 
Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais 
e Municipais (ABRUEM) realiza entre os 5 e 18 de 
junho, visitas técnicas à universidades portuguesas e 
a outros órgãos ligados ao ensino superior de 
Portugal.

Durante as visitas, que propiciam aos reitores 
da ABRUEM, o conhecimento do modelo de educa-
ção superior implantado em Portugal, acordos que 
favoreçam o intercâmbio cultural e a mobilidade 
acadêmica podem ser fechados.

Para o presidente da ABRUEM, Antonio 
Joaquim Bastos da Silva, esses acordos são muito 
significativos. “Nas viagens é que temos a oportuni-
dade de fechar parcerias com universidades estran-
geiras que beneficiam os dois lados. Isso é um passo 
muito importante para o fortalecimento do ensino 
superior das IES filiadas à associação’’, explica 
Bastos da Silva.

A programação de visitas prevista para os 24 
integrantes que compõem a delegação da ABRUEM 
passa pelas cidades de Lisboa, Porto, Coimbra, Vila 
Real, Aveiro e Braga.

Reitores se reúnem com presidente do Inep
Na manhã do dia 30 de março, os representantes da Para o presidente da ABRUEM, Antonio Joaquim 

Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Bastos da Silva é muito importante discutir as formas de 
Estaduais e Municipais (ABRUEM) foram recepcionados egresso em instituições de ensino superior (IES) estaduais 
no auditório do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas e municipais, para proporcionar aos brasileiros, mais 
Educacionais Anísio Teixeira (INEP) pela presidente facilidade no acesso à educação superior de qualidade.
Malvina Tania Tuttman e também pelo secretário de UESC, UEPG, UNEMAT, UNIOESTE, UVA, UECE, 
Educação Superior, Luiz Cláudio Costa. UNEAL, UNIMONTES, UDESC, UPE, UENP, UEPB, 

Durante o encontro, os reitores da ABRUEM, a UERGS, UENF, UEMG, UNICAMP, UEG, UEA, UEMA, 
presidente do INEP e o secretário de Educação Superior UNESP, UEM, UEPA, UEL, UESB, UERR, UERJ, USCS, 
discutiram sobre o Banco Nacional de Itens (BNI) e tam- UNICENTRO e o IIDAC, estavam entre as instituições 
bém sobre o acesso às Universidades Estaduais e representadas na reunião.
Municipais através do Exame Nacional de Ensino Médio 
(ENEM).

O BNI funciona como um grande arquivo que serve 
de base para a construção das provas que são aplicadas 
pelo ENEM. Anteriormente as questões que compunham o 
BNI, eram formuladas por professores especialistas con-
tratados. Agora, através de uma chamada pública, na qual 
inscrições puderam ser realizadas até o dia 15 de abril, as 
perguntas poderão ser elaboradas pelas universidades 
que efetuaram o cadastro.

Ainda na reunião, a presidente do Inep, Malvina 
Tania Tuttman, apresentou aos reitores da ABRUEM, 
informações referentes ao Sistema de Seleção Unificada 
(Sisu), pelo qual as instituições públicas de educação 
superior participantes selecionam novos estudantes 
exclusivamente pela nota obtida ENEM.

ABRUEM conquista mais uma instituição de ensino superior como filiada
Criada em 28 de setembro de 2006, pelo Governador 

Interino do Estado do Paraná, Hermas Brandão, a 
Universidade Estadual do Norte do Paraná, com sede em 
Jacarezinho (PR), passou a integrar, este ano, o quadro de 
instituições de ensino superior (IES) filiadas a Associação 
Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e 
Municipais (ABRUEM).

De acordo com o site da UENP, que oferece 22 cursos 
de graduação nas diferentes áreas de conhecimento e 
também cursos de pós-graduação, a missão da universidade 
é atuar na produção do conhecimento científico em suas mais 
diversas formas e no processo de desenvolvimento regional 
e do Estado do Paraná.

Pronta para enfrentar os desafios, dona de um projeto 
político-pedagógico consistente e de um plano de desenvol-
vimento institucional bem claro, a UENP tem como reitor 
Eduardo Meneghel Rando e  e vice-reitor Rinaldo Bernardelli 
Júnior.
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UEPA sedia o 48º Fórum Nacional de Reitores da ABRUEM

 
HORÁRIO 

 

 
DATA  

 
 

 
12/05/2011 

 

 
 

08h30 

 
 

TEMA: Políticas do governo federal para o avanço da educação superior e suas 
oportunidades para as IES da ABRUEM  

  

 
09h30 

 
DEBATES 

 

 
10h30 

 
Intervalo para Café 

 

 
11h00 

 

 
TEMA: Colaborações com a União em ciência, tecnologia e inovação para o 

desenvolvimento local 
 

 

11h45 

 

 

DEBATES 

 

12h15 

 

 

Intervalo para almoço 

 

 
14h30 

 
TEMA: O apoio federal à extensão nas IES da ABRUEM como estratégia para a inserção 

social institucional 
                                                

 
15h30 

 
DEBATES 

 

 
16h00 

 

 
Intervalo para Café 

 

 
16h15 

 

 

Reunião Conselho Pleno da ABRUEM 

 
20h00 

 

 
JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO 

 

 

 
 

13/05/2011 
 

 
09h00 

 
TEMA: Parcerias com o governo federal para a pós-graduação e pesquisa fora dos 

centros tradicionais de excelência 
 

 
10h00 

 
DEBATES 

 

 
10h30 

 

 
Intervalo para Café 

 

 
10h45 

 
TEMA: Estratégias de sucesso para a gestão de fomentos federais 

 

 
11h45 

 

 
DEBATES 

 
12h15 

 

 
Intervalo para Almoço 

 

 
14h30 

 

 
TEMA: Visita técnica ao Parque Tecnológico do Guamá: Inserção Local de Grandes 

Projetos à Educação 
 

 
  

14/05/2011 
 

 
 

09h00 
 
 

 
 

Visita técnica: Ilhas de Belém 
                 

 

 
HORÁRIO 

 

 
PROGRAMAÇÃO - DATA  

 
 

 
12/05/2011 

 

 
 

08h30 

 
 

TEMA: Políticas do governo federal para o avanço da educação superior e suas 
oportunidades para as IES da ABRUEM  

  

 
09h30 

 
DEBATES 

 

 
10h30 

 
Intervalo para Café 

 

 
11h00 

 

 
TEMA: Colaborações com a União em ciência, tecnologia e inovação para o 

desenvolvimento local 
 

 

11h45 

 

 

DEBATES 

 

12h15 

 

 

Intervalo para almoço 

 

 
14h30 

 
TEMA: O apoio federal à extensão nas IES da ABRUEM como estratégia para a inserção 

social institucional 
                                                

 
15h30 

 
DEBATES 

 

 
16h00 

 

 
Intervalo para Café 

 

 
16h15 

 

 

Reunião Conselho Pleno da ABRUEM 

 
20h00 

 

 
JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO 

 

Durante os dias 11, 12, 13 e 14 de maio, os repre-
sentantes das instituições de ensino superior 
(IES) filiadas a Associação Brasileira dos 
Reitores das Universidades Estaduais e 
Municipais (ABRUEM) estarão reunidos em 
Belém (PA), para participar do 48º Fórum 
Nacional de Reitores.

Rea l i zado  em parecer ia  com a  
Universidade do Estado do Pará (UEPA), a 
abertura oficial desta edição do evento ocorre às 
19h do dia 11 no auditório do Hotel Regente.

O tema abordado neste Fórum são as 
“Relações Institucionais das IES da ABRUEM 
com o Governo Federal”, além das palestras e 
discussões sobre o assunto central, os reitores 
participarão da reunião com o Conselho Pleno, 
terão a oportunidade de fazer uma visita técnica 
técnica ao Parque Tecnológico do Guamá e 
participarão de um jantar de confraternização.

Para o presidente da ABRUEM, Antonio Joaquim Bastos da Silva, os fóruns promovidos pela associação pos-
sibilitam uma forte integração entre os reitores das IES filiadas, possibilitando uma troca de conhecimentos muito 
importante para o desenvolvimento e fortalecimento do ensino superior no Brasil.

“Sempre buscamos tratar de assuntos que contribuam para a melhor qualidade do ensino superior no país. Em 
outras ocasiões tratamos da mobilidade acadêmica, bem como da importância da interiorização do ensino superior. 
Hoje, nosso foco está sob como a relação junto ao Governo Federal pode colaborar para o crescimento das universida-
des filiadas”, destaca Bastos da Silva.

Nascida da fusão de faculdades estaduais, a Artística com Habilitação em Música, Licenciatura em 
Universidade do Estado do Pará, tem sua estrutura Matemática e Formação de Professores para Pré-
organizacional centrada principalmente nas áreas Escola e 1ª a 4ª série do ensino fundamental. Hoje, a 
de: Saúde, Educação e Tecnologia. Criada em 18 de universidade oferece 20 cursos de graduação, seis 
maio de 1993, a instituição tem como missão contri- mestrados, um doutorado e 40 especializações.
buir para o desenvolvimento e modernização do A UEPA é dividia em três centros, de acordo 
estado do Pará. com as áreas de conhecimento: Centro de Ciências 

Inicialmente, a UEPA começou a funcionar Sociais e Educação (CCSE), Centro de Ciências 
com os cursos de graduação em Licenciatura em Biológicas e da Saúde (CCBS) e Centro de Ciências 
Educação Física, Medicina, Fisioterapia, Terapia Naturais e Tecnologia (CCNT).
Ocupacional, Enfermagem, Pedagogia, Educação 

Universidade do Estado do Pará

Belém

Situada às margens da Baía de Guajará, a 
cidade que recebe o 48° Fórum Nacional de Reitores 
da ABRUEM, é também conhecida como 'Metrópole 
da Amazônia'. Rica em encantos turísticos, Belém, 
capital do Estado do Pará, está entre as dez cidades 
mais movimentadas e atraentes do Brasil.

Construções históricas, belas paisagens natu-
rais e uma culinária diversificada são atrativos da 
cidade, que pode ser considerada uma capital gastro-
nômica. Com forte influência indígena, a culinária 
belenense apresenta como pratos típicos o pato no 
tucupi com jambu, o tacacá, a maniçoba e também o 
açaí.

Os principais pontos turísticos da cidade são o 
Teatro da Paz, o maior da Região Norte do país; o 
Museu Paraense Emílio Goeldi, mais antiga institui-
ção de pesquisa da região amazônica e o Mercado 
Ver-o-Peso, que possui a maior feira livre da América 
Latina.

Entre 1835 e 1840, a cidade foi palco da única 
revolta popular do país, na qual a população conse-
guiu derrubar o governo local de maneira efetiva. Esse 
movimento, no qual se destacou, o Padre João Batista 
Gonçalves Campos,  ficou conhecido como 
Cabanagem.
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