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PROGRAMA DE MOBILIDADE VIRTUAL DA ABRUEM 
RECEBE INSCRIÇÕES ATÉ HOJE, 28

 O edital de Mobilidade Virtual da Associação Brasileira dos Reitores das 
Universidades Estaduais e Municipais (Abruem) está com inscrições abertas 
até hoje, 28 de fevereiro. Os discentes de Instituições de Ensino Superior (IES) 
afiliadas à Abruem podem concorrer.

 Ao todo, quatro IESs ofertam 530 vagas divididas em 68 disciplinas 
virtuais. A maior ofertante de vagas é a Universidade Estadual do Maranhão 
(Uema), com 240 vagas em 24 disciplinas, seguida pela Universidade Estadual 
de Goiás (UEG) com 140 vagas em 14 disciplinas. A Universidade Estadual do 
Centro-Oeste ofertará 90 vagas em 18 disciplinas virtuais e a Universidade do 
Estado da Bahia, 60 vagas em 12 disciplinas.

 O discente interessado em participar do Programa deve preencher e 
assinar o Anexo I do edital e entrar em contato com a Coordenação de seu 
respectivo curso para solicitar a autorização necessária para participar do 
Programa. Em seguida, deve enviar (por email, correio ou pessoalmente no 
endereço de cada IES) os seguintes documentos: declaração de matrícula; 
histórico acadêmico; plano de estudos; e carta de recomendação.

 De acordo com o professor do Centro de Ensino e Aprendizagem em 
Rede da Universidade Estadual de Goiás, Eude de Sousa, o edital é importante 
para as IESs por democratizar o acesso e flexibilizar a trajetória acadêmica do 
estudante. “Também é importante por proporcionar novas experiências e 
oportunidades na formação acadêmica e profissional do discente, por meio 
de diferentes metodologias de ensino das Instituições”, destaca o professor 



que será o responsável por ministrar uma das disciplinas ofertadas pela UEG.

Acesse AQUI o edital. Confira o QUADRO DE VAGAS disponíveis.

Em caso de dúvidas, o candidato deve enviar email para 
mobilidadevirtual.abruem@gmail.com.

Cronograma: 

CÂMARA DE SAÚDE E HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS DA 
ABRUEM SE REÚNE EM BRASÍLIA

 A Câmara de Saúde e Hospitais Universitários da Associação Brasileira 
de Reitores das Universidades Estaduais e Municipais (Abruem) se reuniu no 
último dia 12 de fevereiro, na sede da Associação, em Brasília. 

 Estavam presentes o presidente da Câmara e reitor da UEPG, Miguel 
Sanches Neto, o reitor da Unioeste, Alexandre Almeida, a vice-reitora da 
Unimontes, Ilva Ruas, e o pró-reitor de Administração da Unifae, Marco 
Aurélio Ferreira. 



 O objetivo principal da reunião foi a apresentação de todos os 
integrantes da Câmara e o planejamento das ações para o ano de 2020. 

 Também foram discutidos temas como o status da Pesquisa de 
Indicadores dos Hospitais Universitários e a proposta de criação, no site da 
Abruem, de um Portal Hospitais Universitários. Além disso, foi avaliado o 
tema da palestra que a Câmara ministrará no 66º Fórum Nacional dos 
Reitores da Abruem. 

PREPARATIVOS PARA O 67º FÓRUM DE REITORES DA 
ABRUEM SÃO INICIADOS EM AL

 A Universidade Estadual de 
Alagoas celebra 50 anos de 
história, em 2020, com um amplo 
calendário de atividades, entre 
elas, a realização do 67º Fórum 
Nacional dos Reitores da Abruem 
– Associação Brasileira dos 
Reitores das Universidades 
Estaduais e Municipais, nos dias 
28, 29 e 30 de outubro deste ano.

 Apesar de ainda faltarem cerca 
de oito meses, os preparativos já 
foram iniciados. O secretário 
executivo da Abruem, Carlos 
Roberto Ferreira, esteve no início 
do mês de fevereiro em Maceió, 

com o reitor da Uneal, Odilon Máximo, e o vice-reitor Anderson Barros, para 
repassar as principais diretrizes do evento, desde o local para abrigar os 
reitores até a comunicação institucional necessária.

 “O Fórum da Abruem só ocorre duas vezes ao ano. É uma grande honra 
e também uma responsabilidade receber reitores de todo o Brasil em nossa 
casa. Esta será a segunda vez que Alagoas sediará o encontro”, destacou o 
reitor Odilon Máximo.

 Carlos Ferreira participou ainda de reunião com servidores 
técnico-administrativos da Uneal, no Campus VI, em Maceió, na tarde desta 
quinta-feira (6), para apresentar o formato e providências de 
responsabilidade da Universidade para o sucesso do Fórum.

Fonte: Comunicação Uneal



ABRUEM REALIZA PRIMEIRA REUNIÃO 
ADMINISTRATIVA DE 2020

 Foi realizada no dia 12 de fevereiro a primeira reunião administrativa 
da Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e 
Municipais (Abruem) de 2020. O evento ocorreu na sede da Abruem, em 
Brasília, Distrito Federal.

 Na oportunidade foram debatidos diversos assuntos importantes para 
a Associação, como a missão internacional de 2020, os preparativos para o 
66º Fórum Nacional de Reitores da Abruem e discussões a respeito da Frente 

Parlamentar de apoio às 
Instituições de Ensino 
Superior estaduais e 
municipais. 

 Outro assunto discutido 
foi a possibilidade de 
assinatura de parceria da 
Abruem com a empresa 
Martertest, que oferecerá 

testes TOEFL ITP para aplicação nas Universidades vinculadas à Associação 
por um valor diferenciado. A Mastertest Certificação Internacional, 
representante da ETS e distribuidora exclusiva do TOEFL ITP no Brasil, atende 
há vários anos as universidades brasileiras.

 Além disso, entre as pautas da reunião também estava a retenção de 
projetos das universidades não federais pela SESu, a situação dos Convênios 
UAB e a deliberação a respeito de reunião mensais da Abruem fora da seda 
da Associação.

ABRUEM PARTICIPARÁ DE REUNIÃO COM 
PRESIDENTE DA CAPES

 A Abruem participará no próximo dia 24 de março, no período 
vespertino, de reunião com o novo presidente da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), Benedito Guimarães. A 
reunião será realizada na sede da Capes, em Brasília. 

 Em pauta, estão a participação de representantes da Abruem os fóruns 
deliberativos da Capes; Grupos de Trabalho com disponibilidade para 
colaborar com a elaboração da Política Nacional de Capacitação do Pessoal de 
Nível Superior; Edital 005/2019; e Convênios com a Universidade Aberta do 
Brasil (UAB).



01 a 31 de Janeiro Recesso Administrativo

12 de Fevereiro Reunião Mensal em Brasília

25 de Março Reunião Mensal em Brasília

29 de abril Reunião Mensal em Brasília

20 a 23 de maio de 2020 66º Fórum Nacional de Reitores da ABRUEM – Realização:
Universidade Regional do CARIRI - URCA – CRATO/Juazeiro
do Norte – Ce.

Data  a  de�nir  no  mês  de
junho

Viagem Internacional da ABRUEM 

29 de julho Reunião Mensal em Brasília

26 de agosto Reunião Mensal em Brasília

30 setembro Reunião Mensal em Brasília

28 a 31 de outubro 67º Fórum Nacional de Reitores da ABRUEM – realização:
Universidade Estadual de Alagoas – UNEAL – Maceió – Al. 

25 de novembro Reunião Mensal em Brasília

 16 de dezembro Reunião Mensal e de encerramento do ano em Brasília

CONFIRA O CALENDÁRIO DE REUNIÕES E EVENTOS 
DE 2020 DA ABRUEM


