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Segundo dia de atividades do 54º Fórum Nacional de
Reitores da Abruem

As atividades do dia 09 de maio, segundo dia de palestras do 54º Fórum Nacional de Rei
tores da Abruem, iniciaram as 9h com a apresentação da palestra "Parâmetros da avaliação insti
tucional para as Universidades", mediada pelo Reitor da Unioeste, Paulo Sergio Wolff.

No mesmo dia, às 10h, foi realizada a apresentação "Projetos educacionais que resgatam a
cidadania transformando vidas", com o gerente geral da GM São José dos Campos, Alaor de A.
Araújo Junior, e a mediação do Reitor da UNITAU, José Rui Camargo.

A palestra "A excelência na gestão" encerrou as atividades matinais do segundo dia. A
palestra foi ministrada pela consultora do Movimento Alagoas Competitiva, Nádia Corso, e me
diada pela reitora da Uncisal, Rozangela Maria F. Wyrsomirska.

No período da tarde desta sexta, 09 de maio, a partir das 14h representantes da UECE, da
UEL, da UNITAU e da UENF, relataram experiências vividas nas Universidades. O Reitor da
UERGS, Fernando Guaragna Martins, foi o mediador.

Às 15h, foi realizada a palestra "Rede nacional de pesquisa e gestão de identidade", com a
gerente de Relacionamento com Clientes da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RPN), Beatriz
Zoss, e o diretor adjunto de Gestão de Serviços da RPN, Antonio Carlos Fernandes Nunes. O Vice
reitor no exercício da Reitoria da UENP, Rinaldo Bernardelli Júnior, atuou como o mediador.

Neste dia também aconteceu a última palestra do Fórum, às 16h30, com o tema "Os limi
tes e as possibilidades de fomento para as Universidades Estaduais e Municipais" e a mediação
do Reitor da UEPB, Antonio Guedes Rangel Junior. O palestrante foi Guilherme Sales Soares de
Azevedo Melo, diretor de Engenharia Ciências Exatas, Humanas e Sociais do CNPq.



Após a atividade, foi discutida e aprovada a Carta de reivindicações e moções do 54º Fó
rum da Abruem, que levará os principais pedidos das Universidades aos responsáveis. Esta carta
deverá ser encaminhada para órgãos competentes como o Ministério da Educação e a Câmara dos
Deputados Federais, a fim de melhorar a qualidade do ensino superior público no país.

Carta de Reivindicações é aprovada no 54º Fórum

Abruem entrega Diplomas de Associado Honorário à
exreitores

Na ocasião da abertura do 54º Fórum Nacional de Reitores da Abruem houve a entrega
de Diplomas de Associados Honorários para exreitores das IES afiliadas. A homenagem foi
entregue para Maria Palmira Soares de Mesquita, exreitora da UVA no período de 2013/2014.
Também para Carlos Alberto Pereira da Silva, exreitor da UESPI (representado pela Pró
Reitora de Ensino e Graduação, Profª. Ailma do Nascimento Silva). E a terceira homenagem foi
para Adriano Aparecido Silva, exreitor da UNEMAT (representado pelo Reitor Dionei José da
Silva).| Nas fotos, da esquerda para a direita.




