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Nova diretoria da ABRUEM toma posse

A reitora Adélia Pinheiro, da Universidade Estadual de Santa Cruz
(UESC) é a nova presidente da ABRUEM.

A Associação Brasileira
dos Reitores das Universida
des Estaduais e Municipais
(ABRUEM), realizou nesta
quartafeira (13), em sua sede
em Brasília a posse de sua no
va diretoria para o biênio
20142016.

A nova diretoria foi
eleita durante a reunião do
Conselho Pleno, que foi reali
zada em maio, no 54º Fórum
Nacional de Reitores da
ABRUEM, em Campos do Jor
dão (SP). A reitora da Univer
sidade Estadual de Santa Cruz

(UESC), Adélia Pinheiro, foi
eleita presidente, e o reitor da
Universidade Estadual do
CentroOeste do Paraná (UNI
CENTRO), Aldo Nelson Bona,
eleito vicepresidente.

Na ocasião o presidente
da ABRUEM, reitor Carlos
Fernando de Araújo Calado
(UPE), relembrou o papel im
portante de todos na constru
ção coletiva da Associação.
Para o reitor Calado a ABRU
EM está consolidando o siste
ma das Instituições Estaduais
e Municipais. “Fazemos parte
dessa cadeia de construção co
letiva do papel da ABRUEM,

nós somos parceiros na cons
trução de um novo tempo pa
ra nossas instituições e para
nossa associação", finalizou
Calado, em seu último ato co
mo presidente da ABRUEM.

Em seu primeiro dis
curso como presidente a rei
tora Adélia Pinheiro, falou da
importância do conjunto que
forma a Associação, bem co
mo dos desafios postos a essa
nova diretoria, ela lembrou
que a ABRUEM vive um mo
mento de valorização das su
as instituições filiadas.
"Devemos reafirmar nosso
compromisso de continuar

Fernando Pinto
Jornalista CRUB



com nossas agendas coletivas
em prol do fortalecimento da
ABRUEM", destacou Adélia.

Para a presidente da
ABRUEM, essa nova diretoria
assume essa gestão com o
compromisso de dar continui
dade aos trabalhos em anda
mento e fazendo avançar
ainda mais a pauta de ações e
debates da ABRUEM com o
objetivo de conquistar um
maior fortalecimento da asso
ciação e das partes.

A reitora reafirmou sua
satisfação em pertencer a essa
nova gestão e a honra de ser a

primeira reitora mulher eleita
presidente da ABRUEM. Ela
também enfatizou a importân
cia do trabalho partilhado e
parceiro desenvolvido na as
sociação. "Isso nos faz fortes e
esta é a nossa expectativa com
a participação de todos", afir
mou Adélia.

A presidente encerrou
seu discurso enfatizando a im
portância da ABRUEM em
contribuir cada vez mais para o
desenvolvimento social e hu
mano do Brasil.

Participaram ainda da
cerimônia de posse represen

tantes dos ministérios da Edu
cação, Saúde e da Ciência,
Tecnologia e Inovação, CAPES,
da prefeitura de Itabuna (BA),
na ocasião representada pelo
viceprefeito Wenceslau Augus
to Júnior, das embaixadas da
França, Canadá, Alemanha e
Portugal, do Conselho de Reito
res das Universidades Brasilei
ras (CRUB), das associações dos
segmentos (ANDIFES, ABRUC,
ABRAHUE, ABTU e ABIEE),
Banco Santander, Instituto
Stela, além da presença de di
rigentes e professores das Ins
tituições Filiadas a ABRUEM.

Conheça os outros integrantes da diretoria da ABRUEM

Conselho Deliberativo
 Membros titulares: os reitores da Universi
dade Estadual do Ceará, José Jackson Sam
paio; da Universidade Estadual de Goiás,
Haroldo Reimer; e da Universidade Estadual
de Ciências da Saúde de Alagoas, Rozangela
Maria de Almeida Fernandes Wyszomirska.
 Membros suplentes: os reitores da Universi
dade de Rio Verde, Sebastião Lázaro Pereira;
da Universidade Estadual da Paraíba, Antonio
Rangel Guedes Júnior; e da Universidade Es
tadual de Londrina, Berenice Quinzani Jordão.

Conselho Fiscal
 Membros titulares: os reitores da Universi
dade Estadual do Norte Fluminense, Silvério
de Paiva Freitas, da Universidade Estadual de
Alagoas, Jairo Campos Costa; e da Universi
dade Estadual do Sudoeste da Bahia, Paulo
Roberto Pinto Santos.
 Membros suplentes: os reitores da Fundação
Universidade do Tocantins, Joaber Divino
Macedo; da Universidade de Taubaté, José Rui
Camargo; e da Universidade Estadual de Ro
raima, Patrícia de Castro.

Galeria de Fotos

Entrega da medalha da Abruem ao Senhor Eric Bourland, Adido para
Ciência e Tecnologia da Embaixada da França, em reconhecimento ao
apoio recebido na organização da viagem da Abruem à França.

Descerramento da foto do reitor Carlos Calado, que integrará a
galeria de fotos dos ex-presidentes da Abruem

Em breve a galeria completa de fotos no site da Abruem - www.abruem.org.br



Reunião Administrativa de Agosto

No mesmo dia da posse,
13 de agosto, foi realizada às 14h
a Reunião Administrativa Men
sal da Abruem, referente ao mês
de agosto. Os assuntos presentes
na pauta da reunião foram: a so
licitação de apoio da Abruem
para o Encontro de Reitores Cu
baBrasil, pendências da Viagem
à França, a Reunião Ampliada da
Câmara de Extensão ( FIFAT
2014 em Pirinópolis – GO) e ou
tros assuntos diversos.




