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67º FÓRUM NACIONAL DE REITORES SERÁ REALIZADO 
NA PRÓXIMA SEMANA

Será realizado na próxima semana, 
entre 18 e 21 de maio, o 67º Fórum Nacional 
de Reitores da Associação Brasileira dos 
Reitores das Universidades Estaduais e 
Municipais (Abruem). O evento ocorrerá de 
forma presencial no Ritz Hotel, localizado na 
cidade de Maceió, Alagoas. A Universidade 
Estadual de Alagoas (Uneal) é a responsável 
pela organização do Fórum, que terá 
como temática principal “Novos desafios, 

caminhos trilhados e heranças: que aprendizados a pandemia ensina às nossas 
universidades”.

Nesta edição do Fórum haverá, pela primeira vez após o início da pandemia 
de covid-19, a participação das Câmaras Técnicas da Abruem. Entre os temas que 
serão abordados durante o evento estão: “Caminhos e descaminhos na política de 
fomento à ciência e tecnologia no País”, ministrado pelo presidente da Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas, Fábio Guedes; e “Censo da Educação 
Superior”, proferido pelos presidente e diretor de Estatísticas Educacionais do 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 
Danilo Dupas e Carlos Eduardo Moreno, respectivamente. 

Se apresentarão no Fórum as Câmaras Técnicas de: Graduação (Ensino e 
Assuntos Estudantis); Extensão; Pesquisa e Pós-graduação; EaD/UAB e Tecnologias 
Educacionais; Gestão, Governança e Legislação; e Internacionalização e Mobilidade 
Acadêmica. 

A programação do Fórum pode ser acessada em: http://www.abruem.org.
br/index.php?option=com_content&view=article&id=499:67-forum-nacional-dos-
reitores-da-abruem&catid=80:noticias&Itemid=562 

Conselho Pleno

Durante o Fórum também será realizada a reunião do Conselho Pleno da 
Associação. Na oportunidade serão realizadas as eleições para eleger a chapa que 
assumirá a gestão da Abruem pelos próximos dois anos. 

 Assessoria de Comunicação Social da Abruem
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 Uema

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA CONCEDE TÍTULO DE 
CIDADÃO MARANHENSE E MEDALHA “TEREZINHA 
REGO” AO REITOR DA UEMA

Na manhã da quinta, 5, a 
Assembleia Legislativa do Maranhão 
concedeu o título de cidadão 
maranhense e a medalha do mérito 
legislativo “Terezinha Rêgo” ao reitor da 
Universidade Estadual do Maranhão, 
Gustavo Pereira da Costa. Os projetos 
de resolução legislativa n º071/2019 
e nº 072/2019 são de autoria do 
Deputado Estadual Duarte Júnior.

A concessão do título de cidadão 
maranhense é atribuída a pessoas que reconhecidamente tenham prestado 
relevantes serviços à comunidade e/ou tenham se destacado pelo desempenho 
na vida pública ou privada. Já a medalha “Terezinha Rêgo” é voltada para os 
cidadãos que contribuíram decisivamente para o desenvolvimento científico, 
educacional e tecnológico do Maranhão e do Brasil.

Em seu discurso na Assembleia Legislativa, o reitor da UEMA pontuou 
que é carioca de nascimento e maranhense 
de coração. “Aqui estou agora eu e minhas 
circunstâncias. Sou filho e neto de maranhenses 
(…). Chegamos aqui em 1980. Eu tinha apenas 6 
anos, ocasião em que, sem ao menor discernir, 
comecei a me fazer maranhense. Aqui me criei 
e me reconheço indivíduo e parte de um todo” 
disse Costa.

O homenageado frisou ainda a honra de 
receber títulos tão nobres. “Entrei hoje aqui 
de um jeito e sairei de outro, modificado”.  Em 
alusão à Ferreira Gullart, o professor ressaltou: 
“o meu todo hoje é o Maranhão”.

Para o Deputado Duarte Júnior, são duas 
justas homenagens a uma pessoa que apesar 
de não ter nascido em nosso estado fez pelo 
Maranhão o que poucos fazem. “O exemplo e trajetória do professor Gustavo 
Costa servem como farol, como uma luz no final do túnel: é sim possível fazer 
educação pública de qualidade! Você nos ensinou isso da melhor forma, 
colocando a teoria na prática”, frisou o Deputado.



Informativo da Associação | Abruem

Segundo o vice-reitor da UEMA, Walter Canales Sant´Ana, só cabem 
elogios ao reitor Gustavo Costa. “Só podemos tecer elogios a sua pessoa, 
que tem lado humano e amigo tão destacados. Sempre nos dá um alento 
por poder conviver com uma pessoa como Gustavo Costa. Essa é uma 
homenagem justa e representativa a quem está elevando o ensino superior 
do Maranhão”, sublinhou Sant´Ana.

Na cerimônia, o Procurador Geral do Estado, Rodrigo Maia Rocha, 
estava representando o Governador do Estado, Carlos Brandão. O reitor 
da UEMA nos anos de 2007 a 2014, José Augusto Silva Oliveira, compôs a  
mesa da solenidade.

Entre os presentes na Assembleia Legislativa estavam familiares, amigos 
e a comunidade acadêmica da UEMA.

Trajetória

Natural do Rio de Janeiro, 
Gustavo Pereira da Costa, 
construiu sua carreira e vida no 
Estado do Maranhão, há mais de 
30 anos. É casado com Nívea da 
Costa e tem duas filhas, Gabriela 
Costa e Isabela Costa.

No âmbito profissional, é 
Professor Adjunto da Universidade 
Estadual do Maranhão (UEMA). 
Graduou-se em Administração 

pela UEMA em 1996 e em Direito pela Universidade Federal do Maranhão 
– UFMA no ano de 1999. Ele concluiu o mestrado em Administração pela 
Universidade Federal de Santa Catarina em 2000. Após 12 anos, tornou-
se doutor em Administração pela Ebape/FGV. É Pesquisador integrante no 
grupo de pesquisa Núcleo de Estudos de Administração Brasileira – ABRAS, 
da Universidade Federal Fluminense (UFF).

Gustavo Costa é Auditor Externo do Tribunal de Contas do Estado.

Na UEMA, foi Vice-Reitor nos anos de 2007 a 2010 e 2011 a 2014. Em 
2015, tornou-se Reitor da Universidade Estadual do Maranhão. Ele está no 
seu segundo mandato à frente da UEMA.

“Ingressei como estudante da UEMA há três décadas. Conheço cada 
palmo desse chão. A UEMA me fez conhecer o Maranhão de norte a sul, de 
leste a oeste. São muitas lutas e grandes conquistas nessa Universidade, que 
também aqui está sendo homenageada. Tenho muito orgulho de ser UEMA. 
Viva o Maranhão. Obrigada a todos”, concluiu Costa.

Fonte: Assessoria de Comunicação Institucional da 
Uema. Texto: Walline Alves. Fotos: Luís Paulo Sousa.
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Unitau

UNITAU INTEGRA PARCERIA INTERNACIONAL PARA 
ALTERNATIVAS SUSTENTÁVEIS NA AVIAÇÃO 

A Universidade de Taubaté 
(UNITAU) passa a integrar um grupo 
de instituições de ensino e pesquisa 
do Brasil responsáveis por ajudar a 
disseminar o desenvolvimento de 
matrizes energéticas alternativas, com 
destaque para o setor aeronáutico. 

A iniciativa acontece por meio 
do Ministério da Ciência, Tecnologia 
e Inovações, que desenvolveu uma 

parceria com a Agência Alemã de Cooperação Técnica (GIZ) e o Centro 
Aeroespacial Alemão (DLR). A ideia é buscar alternativas sustentáveis para a 
matriz de transporte e reduzir a dependência do petróleo.  

Para se ter uma ideia, o querosene de aviação apresentou uma alta de 
92% em 2021 no país. De acordo com a Associação Brasileira das Empresas 
Aéreas (Abear), de 1º de janeiro a 1º de maio deste ano, a alta acumulada do 
combustível chega a 48,7%, o que potencializa impactos negativos para um 
setor já desgastado por dois anos de pandemia. 

Entre as ações promovidas para disseminar o conhecimento técnico e 
capacitar mão de obra para o mercado de trabalho, o MCTI reuniu, entre 
os dias 2 e 6 de maio, professores e pesquisadores em uma capacitação 
realizada no Rio de Janeiro. 

“Estamos aprendendo a promover a descentralização da produção de 
querosene de aviação de uma forma totalmente sustentável e sem depender 
de petróleo, uma forma da aviação não ser mais uma refém dos grandes 
produtores de petróleo. Eu, especificamente, estou aprendendo a produzir 
querosene de aviação sustentável a partir de biogás com hidrogênio verde”, 
afirma o Prof. Dr. Ederaldo Godoy Junior, do Departamento de Engenharia 
Mecânica da UNITAU. 

O pesquisador, que representou a UNITAU na capacitação, disse 
que o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Paulo Alvim, garantiu 
investimentos para o setor. O ministro participou da aula inaugural no dia 
2 de maio. “O ministro Paulo Alvim prometeu grandes investimentos em 
pesquisa, desenvolvimento e inovação, tanto para o fomento quanto para 
unidades-piloto com o objetivo de desenvolver essa nova cadeia produtiva”. 

O Prof. Ederaldo lembrou ainda a localização estratégica da UNITAU 
no Vale do Paraíba, polo industrial e que conta com unidades da Embraer 
em São José dos Campos e Taubaté. De acordo com um levantamento do 
linkedin, 488 ex-alunos da Universidade trabalham na empresa aeronáutica. 
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O envolvimento da Universidade com o desenvolvimento de combustíveis 
alternativos também vai ao encontro das diretrizes estabelecidas pelo Centro 
UNITAU Sustentável (CEUS), lançado em 22 de março. Entre as atribuições 
do CEUS, por exemplo, estão: fomentar uma cultura de sustentabilidade 
ambiental junto a alunos, a professores e a funcionários da Universidade, 
promover ações de intercâmbio, buscar parcerias com empresas e 
desenvolver e coordenar estudos voltados à temática. 

“Essa iniciativa é muito importante porque o transporte aéreo é uma 
atividade que consome muita energia não renovável. Ao substituirmos por 
essa tecnologia, iremos atender o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) 7 da ONU, que trata de energias renováveis”, reforça o Prof. Dr. Paulo 
Fortes, coordenador do CEUS.  

Já a pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, Profa. Dra. Sheila Cavalca 
Cortelli, destaca que a adesão da UNITAU ao programa do governo federal 
traz benefícios para a formação de novos pesquisadores. 

“Tais iniciativas estimulam o pensamento crítico sobre temas relevantes, 
o que pode ocorrer precocemente na formação profissional por meio 
dos programas de iniciação científica e tecnológica. Isso permite que a 
Universidade utilize seus recursos humanos em prol da ciência que impacta 
positivamente a sociedade, além de contribuir para a capacitação técnica, já 
que essas oportunidades geram amplos campos de experimentação”. 

Fonte: ACOM/UNITAU 

Unifae/ UniRV

UNIFAE MARCA PRESENÇA NO MAIOR ENCONTRO 
DO ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO DE IES 
MUNICIPAIS

O Reitor da UNIFAE, Prof. Dr. Marco 
Aurélio Ferreira, representou o Centro 
Universitário sanjoanense no III Fórum 
Nacional de Instituições Municipais de Ensino 
Superior, que ocorreu entre os dias 26 e 28 
de abril, na Universidade de Rio Verde — 
UniRV, no estado de Goiás.

Organizado pela Associação das 
Instituições Municipais de Ensino Superior 
– ANIMES, o evento teve como tema a 

“Educação superior no Pós Pandemia” e reuniu representantes de vinte e 
seis instituições de cinco Estados brasileiros. Dentre elas, Universidades, 
Centros Universitários, Fundações e Faculdades, que participaram de uma 
série de palestras e treinamentos. 
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O Fórum também foi palco de uma assembleia-
geral com integrantes da Associação, aproveitando 
o cenário totalmente voltado ao fortalecimento das 
Instituições de Ensino Superior (IES) municipais para 
deliberar pautas importantes. 

A assembleia ocorreu quinta-feira, 28 de abril, 
sendo conduzida pelo presidente, professor Antônio 
Henrique Habib, e composta ainda pelo anfitrião do 
evento, o Reitor professor Alberto Barella Netto, a 
representante da Região Nordeste, professora Ana 
Gleide de Souza Leal e o vice-presidente da Região 

Sul, Paulo Ivo Koehntopp, deliberando sobre a constituição das câmaras 
de educação, utilizada em Goiás, com sugestão para a criação do mesmo 
modelo dentro da ANIMES.

Outro tema discutido durante o Fórum, e que vai ao encontro das 
necessidades das associadas, foram as estratégias 
para divulgação dos cursos e a captação de 
novos estudantes, mediado pela especialista em 
gestão universitária Cibele Schuelter, que falou 
sobre o impacto da tecnologia na mudança do 
comportamento dos estudantes, as mudanças 
nos processos de vendas, as estratégias de 
marketing e a captação de novos alunos, além da 
importância da tecnologia para a sociedade.

E para encerrar o III Fórum da ANIMES, o 
presidente da Associação, Antônio Habib, e o Reitor da UniRV, homenagearam 
os representantes das Instituições de ensino com uma placa simbólica, 
em reconhecimento aos serviços prestados e a troca de conhecimentos e 
experiências vivenciadas durante o encontro. 

Fonte: ASCOM - Assessoria de Comunicação UNIFAE

Uece/ UVA/ URCA/ UERN

MOVIMENTO SAÚDE MENTAL PARTICIPA 
DA PREPARAÇÃO DE DOIS CONGRESSOS 
INTERNACIONAIS SOBRE SAÚDE MENTAL

A primeira reunião de planejamento do II Congresso Internacional e 
V Congresso das Américas de Fatores Psicossociais em Saúde Mental e 
Trabalho, com organizações da sociedade civil, realizada no início deste ano, 
confirmou o tema geral: “Saúde Mental e Trabalho na Contemporaneidade”.

O Movimento Saúde Mental e o Instituto Vandick Pontes realizarão atividades 
culturais no evento. O MSM também foi co-organizador do Congresso Brasileiro 
de Psiquiatria Cultural 2010, na aldeia indígena Pitaguary em Maracanaú.
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Os congressos se darão nas formas presencial e on-line, de 18 a 21 de 
outubro de 2023, sediados na Universidade Estadual do Ceará (UECE), com a 
coordenação do professor Jackson Sampaio.

O mestre em Planejamento e Políticas Públicas, Elizeu Sousa, representa o 
Movimento Saúde Mental (MSM) na comissão de preparação dos congressos. 
O psiquiatra e presidente do MSM, Ottorino Bonvini (padre Rino), integra a 
Comissão Científica desses eventos internacionais.

Os dois congressos são promovidos pela Red de Investigadores sobre 
Factores Psicosociales em el Trabajo (RIFAPT) e pela UECE. Já contam com 
a participação da UVA, URCA e UERN. Os organizadores locais são: Grupo 
de Pesquisa Vida e Trabalho (GPVT), representantes da UECE e rede de 
apoiadores.

Das organizações da sociedade civil, além do MSM, fazem parte Sociedade 
Cearense de Psiquiatria (SOCEP), Instituto Dr. Vandick Pontes (IVP), Instituto 
Gestalt do Ceará (IGC), Instituto Episteme, Sociedade Cearense de Pesquisa 
e Inovações em Saúde (Socepis) e Instituto de Estudos, Pesquisas e Projetos 
da UECE (IEPRO).

Fonte: Uece

UEG

ATLETA DA UEG GANHA MEDALHA DE OURO  
NOS JUBS

A atleta Renata Borba, da Unidade Universitária de 
Goiânia – Eseffego da Universidade Estadual de Goiás 
(UEG), lutando na modalidade Beach Wrestling categoria 
+70Kg, sagrou-se campeã na última semana dos Jogos 
Universitários Brasileiros Praia (JUBs Praia 2022), em 
Aracati-CE, quando disputou o título com a representante 
do estado do Ceará.

Em uma série de melhor de três lutas, a atleta da UEG 
venceu as duas primeiras, não precisando do terceiro 
confronto. Renata conquistou a medalha de ouro para 
Goiás e para a Eseffego.

Futevôlei

No final da manhã da segunda-feira, 2, as atletas da UEG, Nayane Lima e 
Indrid Knuiver, na modalidade Futevôlei, encerraram a participação no JUBs 
Praia 2022 jogando contra as representantes de Pernambuco. Elas perderam 
a partida por 18 X 2 e terminaram o torneio em terceiro lugar na sua chave, 
com uma vitória e duas derrotas.

A equipe goiana perdeu para a equipe da casa também pelo placar de 18 
a 2 e venceram apenas a equipe do Espírito Santo por 18 a 16.
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UEG no esporte

Em um processo de retomada de eventos, a Universidade Estadual de 
Goiás realizou recentemente a seletiva para os JUGs e, pela primeira vez, 
enviou atletas para disputas no JUBs Praia e já vence uma modalidade.

“A UEG parabeniza as atletas e reforça seu compromisso com a extensão, 
em especial o esporte, que tem como sua base inicial a UnU Eseffego. Neste 
ano, a Unidade Universitária completa 65 anos, sendo um dos pilares do 
ensino de Educação Física, não só em Goiás, mas no Brasil”, salienta Álefe 
Souza, coordenador de Cultura e Esportes da Pró-Reitoria de Extensão e 
Assuntos Estudantis da UEG. 

Fonte: Comunicação Setorial da UEG

 

Associação Brasileira dos
Reitores das Universidades

 Estaduais e Municipais

Expediente
www.abruem.org.br 
Email: abruem@gmail.com
Jornalista responsável - Núbia Rodrigues. DRT: 2252-GO
Diagramação: Graziano Magalhães
Secretaria Executiva: Carlos Roberto Ferreira 
Secretaria Geral: Denize Alencastro


