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Fórum encerra atividades superando expectativas
Ao finalizar os trabalhos do 52º

Fórum Nacional de Reitores, promovido
pela Universidade Estadual do Maranhão
(Uema), em parceria com a Associação
Brasileira dos Reitores das Universidades
Estaduais e Municipais (Abruem) entre os
dias 17 e 20 de abril, o presidente da
Abruem, João Carlos Gomes, agradeceu toda
a equipe da Uema, pela realização e
organização do evento: "Gostaria de
agradecer, principalmente, pela qualidade e
conteúdo vivenciados no nosso fórum. Este
foi, com certeza, o maior evento realizado
pela Abruem até hoje", concluiu.

Com o tema “O desafio das
universidades brasileiras: formação de
pessoal para atuar nas novas áreas de
desenvolvimento do país”, foi iniciado, na
noite do dia 17, no Pestana São Luís Resort
Hotel – Calhau, o Fórum Nacional de
Reitores. Participaram da solenidade de
abertura o reitor da Uema, José Augusto

Silva Oliveira; o presidente da Abruem e
reitor da Universidade Estadual de Ponta
Grossa (UEPG), João Carlos Gomes; o
secretário de Estado da Ciência e Tecnologia,
José Ferreira Costa, representando a
governadora Roseana Sarney; a deputada
estadual, Francisca Primo, representando a
Assembleia Legislativa do Maranhão; o
secretário de Estado da Educação, Pedro
Fernandes; e o presidente da Fundação
Municipal de Cultura, Francisco Gonçalves,
representando o prefeito de São Luís,
Edivaldo Holanda Júnior.

Também fizeram parte da mesa de
honra Ricardo Mota Miranda, representando
o Conselho de Reitores das Universidades
Brasileiras; o reitor do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
(IFMA), Roberto Brandão; o reitor do
UniCeuma, Marcos Barros e Silva; o
comandante da Capitania dos Portos do
Maranhão, Jair dos Santos Oliveira; o ten. cel.



do Comando da Academia de Polícia Militar
Gonçalves Dias, Raimundo de Jesus Silva; o
vicepresidente da Abruem, Carlos
Fernando Calado; e o vicereitor da Uema,
Gustavo Pereira da Costa; bem como
autoridades, professores e pesquisadores.
Durante a cerimônia de abertura ainda foi
realizada uma sessão de homenagens, com a
entrega de diplomas para os associados da
Abruem que já concluíram seus mandatos.

Já no segundo dia de atividades do
evento ocorreu uma relevante discussão
sobre o tema: “A contribuição e importância
das universidades no desenvolvimento do
país: os desafios da autonomia”. Palestraram
sobre o tema, os reitores Antonio Heronaldo
de Sousa, da Universidade do Estado de
Santa Catarina (UDESC); Julio Cezar
Durigan, da Universidade Estadual Paulista
Júlio de Mesquita Filho (UNESP) e Antônio
Guedes Rangel Junior, da Universidade
Estadual da Paraíba (UEPB). As
apresentações foram moderadas pelo reitor
Carlos Fernando de Araujo Calado, da
Universidade de Pernambuco (UPE).

Pensando em uma maneira de
simplificar o procedimento e permitir um
controle maior dos documentos, o Núcleo de
Relações Externas da Universidade Estadual
Paulista Júlio de Mesquita Filho, criou um
Sistema de Gestão dos Programas de
Intercâmbio, tema que foi tratado na palestra
ministrada pelo assessor chefe de Relações
Externas, José Celso Freire Junior e pelo
Analista de Sistemas, Marcos Antunes da
Unesp, também no segundo dia do Fórum.

Dentro da programação do evento
ainda, representantes da Unesp (SP), UEG
(GO), UPE (PE), Unicentro e UEM (ambas
do PR), sob a liderança do reitor da Unesp,

professor Julio Cezar Durigan, avançaram em
questões, como a produção de um amplo
diagnóstico sobre a inserção internacional das
41 IES associadas à entidade. Os resultados
desta pesquisa deverão ser apresentados no
próximo encontro da Abruem, de 23 a 26 de
outubro deste ano, em Foz do Iguaçu.A
expansão da Vale no estado do Maranhão
também foi tema debatido no Fórum.

Na manhã de sextafeira, foi
ministrada a palestra “Tríplice Hélice –
fortalecimento entre Academia, Governo e
Empresa”. O Coordenador Geral de
Cooperação Internacional – CNPq, Manuel
Marcos Maciel Formiga foi o responsável pela
discussão.

Avançando sobre a Frente Parlamentar
Mista em Defesa das Universidades Estaduais
e Municipais, instalada no último dia 6 de
março na Câmara dos Deputados, foi
realizada uma mesa especificamente sobre
essa temática. Participaram dos debates os
senadores Inácio Arruda (PC do BCE),
Edison Lobão Filho (PMDB  MA); os
deputados federais Cleber Verde (PRB  MA),
Waldir Maranhão (PP  MA), Sétimo Waquim
(PMDB  MA) e Lourival Mendes (PT do B 
MA); bem como a vereadora Rose Sales, e os
reitores João Carlos Gomes, presidente da
Abruem, e José Augusto Oliveira, da
Universidade Estadual do Maranhão (Uema).

Além das discussões, o vice
governador Washington Luís Oliveira
recebeu, na casa de veraneio do Governo do
Estado, na Praia Ponta D’Areia, a comitiva de
reitores da Abruem, que participam do 52º
Fórum Nacional de Reitores, para um jantar
de boasvindas à cidade de São Luís. Durante
a solenidade, que contou com
aproximadamente 200 pessoas convidadas, o
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presidente da Abruem, João Carlos Gomes entregou ao vicegovernador uma medalha de
homenagem e, em seguida, agradeceu a hospitalidade aos reitores da Abruem.

Na oportunidade, ele pediu que o Governo desse mais atenção ao ensino superior
desenvolvido pela Uema. O professor ainda falou da importância da Universidade para a
qualificação da juventude do Maranhão, não só aqueles que residem na capital, mas também aos
que vivem no interior do Estado. “A aplicação de recursos do Governo às universidades não é um
gasto, mas um grande investimento”, concluiu o presidente.




