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Abruem realiza levantamento para requererrecursos junto à União
A Associação Brasileira dos Reitores das

Universidades Estaduais e Municipais (Abruem)
contratou a empresa PRGPerícia – Consultoria
Empresarial Ltda. para realizar um levantamento
que demonstre, tanto para o Poder Executivo
quanto para o Legislativo, a representatividade
histórica, numérica e de qualidade das
universidades estaduais e municipais. Essas
informações servirão de base para requerer uma
permanente participação financeira no orçamento
federal, a fim de manter e ampliar os serviços
realizados pelas 41 entidades estaduais e
municipais filiadas à Abruem. Além disso, dentro
do 51o Fórum Nacional de Reitores que será
realizado em Florianópolis entre os dias 17 e 20 de
outubro, a temática entrará em discussão em uma
das mesas temáticas do evento.
Informações
As universidades receberam o material por email
e devem encaminhar com urgência o questionário
preenchido com seus respectivos dados
estatísticos. Esse material já foi encaminhado via e
mail para as instituições. Além disso, será
necessário um texto com a descrição do perfil de
cada universidade. O material deve ser enviado
para abruem@abruem.org.br. Para concluir esse
levantamento, será necessário que todas as
instituições enviem os dados. Assim, será possível
ter um parecer e uma representação da totalidade
do sistema estadual e municipal de ensino
superior ligado à Abruem.

Confira as universidades que já enviaram as
informações para o levantamento

1 – UNCISAL
2 – UEA

3 – UEAP
4 – UNEB
5 – UEFS
6 – UESB
7 – UESC
8 – URCA
9 – UVA
10 – UEG

11 – UEMA
12 – UEMG

13 – UNIMONTES
14 – UEMS
15 – UPE
16 – UEL
17 – UEM
18 – UEPG

19 – UNICENTRO
20 – UNIOESTE

21 – UENP
22 – UENF
23 – UERN
24 – UERGS
25 – UDESC

26 – UNICAMP
27 – UNESP
28 – USCS
29 – UEPA

30 – UNITAU
31 – UEPB

32  FESURV
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