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INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DE TODO O PAÍS 
ADEREM À CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A 
COVID-19

Teve início nesta semana em todo o País a campanha de vacinação contra a 
covid-19. Dezenas de Instituições de Ensino Superior, entre elas 21 universidades 
afiliadas à Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e 
Municipais (Abruem), se uniram e colocaram as estruturas de seus câmpus 
à disposição do Governo Federal com a finalidade de ampliar a atuação dos 
profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS) na vacinação da população. 

A iniciativa, que prevê inclusive cessão de parte de suas estruturas físicas, 
equipamentos e, em alguns casos, até recursos humanos, visa dar maior potência 
ao SUS na tarefa de imunizar o maior número de pessoas em menor tempo 
possível. Neste contexto, o presidente da Abruem, Rodrigo Zanin, destaca que 
uma das principais características das universidades estaduais e municipais é sua 
grande capilaridade, sua distribuição espacial nos interiores dos Estados,  o que 
pode ajudar bastante durante a campanha.

“Dessa forma, nesse momento em que a Ciência está fazendo a diferença mais 
uma vez para a sociedade, nós também ajudamos por conta da nossa presença 
forte também nos interiores, sempre próximo à sociedade brasileira”, ressalta.

O presidente do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (Crub), 
Waldemiro Gremski, em ofício enviado aos ministros da Saúde e da Educação, ao 
presidente do Conselho Nacional de Saúde, ao Presidente do Fórum de Secretários 
Estaduais de Saúde e ao presidente do Fórum de Secretários Municipais de 
Saúde, destacou que as Instituições de Ensino Superior do País têm uma rede de 
hospitais universitários, de ensino, filantrópicos e particulares, com profissionais 
habilitados aos processos pedagógicos das variadas campanhas de imunização 
nacional e que podem ampliar o potencial de atendimento disponível no SUS. 
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 A iniciativa é uma articulação do Fórum de Presidentes do Crub, que 
é formado por diversas instituições, como a Abruem, Associação Brasileira 
de Instituições Educacionais Evangélicas (Abiee), Associação Brasileira 
das Instituições Comunitárias de Educação Superior (Abruc), Associação 
Catarinense das Fundações Educacionais (Acafe), Associação Nacional dos 
Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), Associação 
Nacional de Educação Católica do Brasil (Anec) e Associação Nacional das 
Universidades Particulares (Anup). Também compõem o Fórum o Conselho 
Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica 
e Tecnológica (Conif), Consórcio das Universidades Comunitárias Gaúchas 
(Comung) e o Fórum Nacional de Faculdades Comunitárias (Forcom).

Até o momento, mais de 150 instituições já aderiram à iniciativa do Fórum 
de Presidentes do Crub, em apoio ao SUS e aos Gestores de Saúde. Elas estão 
disponibilizando freezers e geladeiras de alta potência, salas equipadas para 
as equipes do SUS (quando e onde for o caso), além de computadores e 
veículos para apoiar essa imunização em todos os Estados e no DF.

Confira as instituições vinculadas à Abruem disponíveis para apoiar o 
SUS no Plano Nacional de Imunização:

Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino (UNIFAE);
Centro Universitário de Goiatuba (Unicerrado), Centro Universitário 

Municipal de Franca (Uni-FACEF); 
Universidade de Pernambuco (UPE);
Universidade de Rio Verde (UniRV);
Universidade de Taubaté (UNITAU);
Universidade do Estado da Bahia (UNEB);
Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT);
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC);
Universidade do Estado Pará (UEPA);
Universidade Estadual da Paraíba (UEPB);
Universidade Estadual de Londrina (UEL);
Universidade Estadual de Maringá (UEM);
Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG);
Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO);
Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP);
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF);
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE);
Universidade Estadual do Tocantins (UNITINS);
Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA);

e Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

 Fonte: Assessoria de Comunicação da Abruem, com informações do Crub


