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Eleição para Presidência da Abruem acontecerá no 54º
Fórum Nacional de Reitores

Durante o 54º Fórum Nacional dos Reitores da Abruem, será realizada a eleição para a
Presidência da Abruem, biênio 2014/2016. O Fórum acontece entre os dias 07 a 10 de maio, na
cidade de Campos do Jordão – SP, no Hotel Serra da Estrela, que será reservado exclusivamente
para realização do Fórum nestes dias. A eleição acontece na Reunião Plenária do dia 08 de maio.

Ressaltamos a importância dos reitores se fazerem presentes, e pedimos aos que não pu
derem comparecer que enviem um representante munido de procuração com a qual possa parti
cipar da reunião e votar. O modelo de procuração já foi encaminhado por email.

O termo de adesão das IES ao convênio firmado com o Santander Universidades também
será assinado durante o Fórum, portando deverá ser impresso em 04 vias, conforme o modelo
enviado por email.

Lembramos que as inscrições para o 54º Fórum Nacional de Reitores da Abruem deverá
ser feita até o dia 30 de abril, para que possamos preparar a logística do evento. Na inscrição,
cujo modelo foi enviado por email, deverão constar as informações dos vôos de chegada e re
torno de São Paulo, para organizarmos o traslado até o hotel.

Fachada do Hotel Serra da estrela, onde será realizado o 54º Fóum, em Campos do Jordão - SP. | Foto: Divulgação



Berenice Jordão é eleita reitora da UEL

Fonte: Comunicação UEL

Em apuração encerrada às 2 horas
da manhã desta sextafeira (25) a profes
sora Berenice Quinzani Jordão e o pro
fessor Ludoviko Carnasciali, da chapa
UEL em 1º Lugar, foram eleitos reitora e
vicereitor para a gestão 20142018 da
Universidade Estadual de Londrina, com
53,1% dos 7.054 votos computados. A
chapa de Isaias Dichi e Carlos Roberto
Ferreira, que também disputava o 2º tur
no da eleição à reitoria da UEL, obteve
46,9% dos votos, em eleição realizada on
tem (24).

Dos 7.054 votos computados nas
42 urnas das 15 seções eleitorais, foram registrados 50 brancos e 273 nulos. E dos 24.166 docen
tes, agentes universitários e estudantes aptos a participar do processo eleitoral, 17.086 se absti
veram de votar.

“Foi uma importante vitória, pois registrou o apoio dos três segmentos da comunidade
universitária. Este resultado, fruto de um trabalho coletivo, soma forças para que a próxima
gestão possa levar os pleitos da Instituição, em todas as suas categorias, com ainda maior repre
sentatividade”, disse Berenice Jordão ao final da apuração. “Esta vitória revelou também o
amadurecimento da UEL que, pela primeira vez, tem uma administração que faz um sucessor”,
completa Berenice, vicereitora da atual gestão.

A reitora da UEL, Nádina Moreno, completa, dizendo que “é o reconhecimento de toda a
comunidade universitária que, mais uma vez, depositou seu voto em pessoas com projetos con
cretos na construção contínua de uma universidade de qualidade, que respeita o pluralismo de
ideias e comprometida com o desenvolvimento e a transformação social, econômica, política e
cultural de Londrina e região”.

Os eleitos para a nova gestão da UEL para os próximos quatro anos tomarão posse em 9
de junho.

Nádina Moreno e Berenice Jordão | Foto: Agência UEL de notícias




