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52º Fórum Nacional
de Reitores começa na

quartafeira em São
Luís

A Associação Brasileira dos Reitores
das Universidades Estaduais e Municipais
(ABRUEM), em parceria com a Universidade
Estadual do Maranhão (Uema), realizará a
partir da próxima quartafeira , dia 17, o 52º
Fórum Nacional de Reitores. O evento segue
até o dia 20 de abril, no Pestana São Luís
Resort Hotel – Calhau.

A abertura marcada para as 20h,
contará com a participação de reitores e pró
reitores, de convidados, bem como de
professores e de pesquisadores. Para esta
edição, o tema escolhido foi “O desafio das
universidades brasileiras: formação de
pessoal para atuar nas novas áreas de
desenvolvimento do país”, que vem
acompanhado do subtema “Perspectivas de

financiamento para as universidades públicas
estaduais e municipais”. O Fórum tem o
intuito de difundir conhecimento junto à
sociedade, sendo possível estreitar os laços
entre as filiadas e estabelecer uma troca
de conhecimentos.

De acordo com o presidente da
Abruem, reitor da Universidade Estadual de
Ponta Grossa (UEPG), João Carlos Gomes,
“nesses momentos é possível garantir sempre
o melhor para nossas instituições estaduais e
municipais, na incansável busca pelo
fortalecimento do ensino superior brasileiro”.
Os fóruns são realizados duas vezes por ano
pela Associação em parceria com os reitores
das 40 universidades públicas que hoje
integram a entidade.
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Conhecendo São Luís do Maranhão
São Luís do Maranhão será a sede do evento nessa edição. Capital do Estado do

Maranhão,é a única cidade brasileira fundada por franceses. O município tem um desenvolvido
setor industrial por conta de grandes corporações e empresas de diversas áreas que se
instalaram na cidade pela sua privilegiada posição geográfica entre as regiões Norte e Nordeste
do país. Seu litoral estrategicamente localizado bem mais próximo de grandes centros
importadores de produtos brasileiros como Europa e Estados Unidos, permite economia de
combustíveis e redução no prazo de entrega de mercadorias provenientes do Brasil pelo Porto
de Itaqui, que é o segundo mais profundo do mundo e um dos mais movimentados,
sofisticados e bem estruturados para o comércio exterior no Brasil.

A UEMA
A UEMA teve sua origem na Federação das Escolas Superiores do Maranhão  FESM,

criada pela Lei 3.260 de 22 de agosto de 1972 para coordenar e integrar os estabelecimentos
isolados do sistema educacional superior do Maranhão. A FESM, inicialmente, foi constituída
por quatro unidades de ensino superior: Escola de Administração, Escola de Engenharia, Escola
de Agronomia e Faculdade de Caxias. Em 1975 a FESM incorporou a Escola de Medicina
Veterinária de São Luis e em 1979, a Faculdade de Educação de Imperatriz. São objetivos da
UEMA, promover o ensino de graduação e pósgraduação, a extensão universitária e a
pesquisa, a difusão do conhecimento, a produção de saber e de novas tecnologias interagindo
com a comunidade, com vistas ao desenvolvimento social, econômico e político do Maranhão.




