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67° FÓRUM NACIONAL DE REITORES DA ABRUEM TEM 
INÍCIO EM MACEIÓ COM PRESENÇA DE GESTORES DE 
IES DE TODO O BRASIL

 A Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e 
Municipais (Abruem) e a Universidade Estadual de Alagoas (Uneal) deram início 
ao 67° Fórum Nacional de Reitores da Abruem, que reúne reitoras e reitores de 
instituições de ensino superior de todo o País, na noite da quarta-feira (18), no 
Hotel Ritz Lagoa da Anta, em Maceió. Esta edição teve como tema central “Novos 
desafios, caminhos trilhados e heranças: que aprendizagens a pandemia ensina 
às nossas universidades”.

O presidente da Abruem, Rodrigo Bruno Zanin, reitor da Universidade do 
Estado de Mato Grosso, parabenizou a organização do evento e destacou os 
desafios enfrentados pelas universidades diante das transformações aceleradas 
pela pandemia. “É neste espaço privilegiado que a gente vai conseguir apontar 
para algumas soluções. Não vamos encontrar todas. ‘Que a gente tenha um Fórum 
maravilhoso onde possamos reencontrar as pessoas e discutir o que a gente mais 
gosta: educação superior no Brasil”, declarou.

O reitor da Uneal, Odilon Máximo de Morais, lembrou, em seu discurso, que 
esta edição do Fórum da Abruem estava prevista para ocorrer em 2020, ano no 
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qual a Uneal fez 50 anos, e foi adiada 
por dois anos em virtude da pandemia. 
Ele ressaltou ainda a importância do 
trabalho realizado pelas universidades 
e a necessidade de levar as realizações 
em pesquisa, ensino e extensão para 
a população que não tem acesso 
rotineiro às instituições de ensino 
superior. “A sociedade precisa defender 
a universidade. Precisamos aprender 

esta lição deixada pela pandemia e se aproximar do povo”, frisou.

O secretário da Ciência, da Tecnologia e da Inovação do Estado de 
Alagoas, Silvio Bulhões, representou o governador Paulo Dantas durante 
a solenidade. “Alagoas acredita na educação. Acredita, investe e valoriza “, 
disse ao lembrar que Alagoas aumentou os investimentos nas universidades 
nos últimos anos.

Durante a abertura, estiveram presentes o chefe de gabinete da 
Secretaria de Articulação e Promoção da Ciência, Tecnologia e Inovação do 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, João Eduardo Tabalipa Ferreira; 
o diretor de Tecnologia e Inovação do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação, Paulo Guimarães; o secretário 
executivo do Conselho de Reitores das 
Universidades Brasileiras; o reitor da 
Universidade Estadual de Ciências da 
Saúde de Alagoas, Henrique de Oliveira 
Costa; do presidente da Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado 
de Alagoas, Fábio Guedes, além de  
autoridades convidadas.

A noite teve também apresentação especial do grupo Guerreiro Raio do 
Sol, tradicional folguedo alagoano, que encantou o público presente. 

A Abruem

A Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e 
Municipais (Abruem), criada em 1991, é uma das mais importantes entidades 
do Ensino Superior Brasileiro e da América Latina. Atuando diretamente em 
22 Estados do Brasil, por meio de suas 47 universidades associadas, a Abruem 
busca aprofundar permanentemente as discussões de temas prioritários 
para a agenda do Ensino Superior, sempre almejando a harmonia entre 
Ensino, Pesquisa, Extensão, Inovação e Internacionalização.
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ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA E INCLUSÃO DO 
TERMO REITORAS NO NOME DA ASSOCIAÇÃO 
MARCAM SEGUNDO DIA DO 67º FÓRUM DA 
ABRUEM

O segundo dia de atividades do 67° 
Fórum Nacional de Reitores da Abruem 
foi aberto, na quinta-feira (19), com a 
palestra “Caminhos e descaminhos na 
política de fomento à ciência e tecnologia 
no País, ministrada pelo presidente 
da Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado de Alagoas, Fábio Guedes. 
Durante o dia, aconteceram ainda as 
apresentações das Câmaras Técnicas 
de Graduação (Ensino e Assuntos 

Estudantis) e de Extensão, seguidas pelos debates com os gestores das 
instituições públicas de ensino superior presentes.

Durante esse segundo dia de atividades também foram realizadas as 
apresentações das Câmaras Técnicas de Graduação (Ensino e Assuntos 
Estudantis); de Extensão; e de Saúde e Hospitais de Ensino.

Pleno - No final da tarde, foi realizada a reunião do Conselho Pleno na 
qual ficou definido o adiamento da viagem internacional (México), além 
de aprovada a filiação do Centro Universitário de Adamantina (Unifai) e 
definida a realização do 68° Fórum Nacional de Reitores pela Universidade 
Estadual do Paraná (Unespar), em Curitiba, previsto para ocorrer em  
dezembro deste ano.

Eleições - Foram eleitos para a 
diretoria da Abruem, no biênio 2022-
2024, o reitor da Universidade Regional 
do Cariri, Francisco do O’ de Lima Júnior 
(presidente), e o reitor da Universidade 
Estadual de Alagoas, Odilon Máximo de 
Morais (vice-presidente). O Conselho 
Deliberativo é formado pelas reitoras 
Célia Regina Diniz (UEPB), Juliene Resende 
Cunha (Unifimes) e Cicília Maia (UERN). Já 
os reitores Marco Aurélio Ferreira (Unifae), 
Lavínia Rosa Rodrigues (UEMG) e Clay 
Anderson Nunes Chagas (UEPA) integram o Conselho  
Fiscal da chapa eleita.
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O Conselho do Pleno deliberou também pela aprovação da modificação 
da nomenclatura para Associação Brasileira de Reitoras e Reitores das 
Universidades Estaduais e Municipais (Abruem), de modo a promover a 
igualdade de gênero na instituição.

Será ainda montado um grupo de trabalho para estudar a criação de 
uma Câmara que inclua a temática da assistência estudantil.

As atividades do dia foram encerradas com um jantar de confraternização 
com apresentação da cantora alagoana Dona Flô.

67º FÓRUM NACIONAL DE REITORES DA ABRUEM É 
ENCERRADO EM MACEIÓ

 A programação do 67° Fórum 
Nacional de Reitores da Associação 
Brasileira de Reitoras e Reitores das 
Universidades Estaduais e Municipais 
(Abruem) foi encerrada, na sexta-feira 
(20), com palestras e debates, além 
da apresentação da câmaras técnicas 
da Associação. As atividades do dia 
tiveram início com a palestra “Censo 
da Educação Superior”, ministrada 
pelo presidente do Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), Danilo Dupas 
Ribeiro, e o coordenador de Indicadores e Controle de Qualidade do Censo 
Superior, Williams Kaiser dos Santos Maciel.

Em seguida, a Câmara Técnica de Pesquisa e Pós-Graduação fez 
sua apresentação com a palestra “Crise no Investimento em ciência e 
as alternativas institucionais”, ministrada pelo presidente do Fórum 
Nacional de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação (Foprop),  
Robério Rodrigues Silva.

A reitora da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, Cicilia Maia 
Leite, proferiu a palestra “Desafios, caminhos e experiências partilhadas na 
busca do fortalecimento da autonomia didático-científica, administrativa e 
de gestão financeira: lições da pandemia” como parte da apresentação da 
Câmara Técnica de Gestão, Governança e Legislação.

Já a Câmara Técnica de EaD/UAB e Tecnologias Educacionais apresentou 
a palestra “Rumos da EaD nas universidades públicas: a institucionalização 
como um processo necessário” proferida pelo pró-reitor de Graduação da 
Universidade Estadual de Ponta Grossa, Carlos Willians Jaques Morais e pelo 
reitor da Universidade do Estado de Santa Catarina, Dilmar Baretta.
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Para finalizar, a professora Eliane Segatti Rios apresentou os trabalhos 
da Câmara Técnica de Internacionalização e Mobilidade Acadêmica, com a 
palestra “Mobilidade Low-Touch: desafios, aprendizagens, oportunidades e 
perspectivas da internacionalização”.

Encerramento

O encerramento foi conduzido pelo 
presidente da Abruem, Rodrigo Bruno 
Zanin, e pelo anfitrião do Fórum, o reitor 
da Universidade Estadual de Alagoas, 
Odilon Máximo de Morais.

Zanin lembrou que a Carta de 
Maceió será concluída e enviada aos 
entes políticos a fim de apresentar-lhes 

caminhos a serem trilhados para a educação superior no Brasil. “Precisamos 
convocar nossos entes políticos para que tenhamos também representação 
no meio parlamentar”, ratificou.

Odilon Máximo agradeceu a presença das reitoras e reitores e ainda 
a parceria da Uncisal e da Fapeal. “Este Fórum de Maceió marca a própria 
história da nossa Associação. Não é apenas a mudança de nomenclatura, 
mas, sim, de destaque, de visibilidade, de empoderamento das nossas 
reitoras. Este Fórum se encerra com esse grande legado”, frisou.

O Fórum Nacional de Reitores da Abruem foi uma realização da 
Associação Brasileira de Reitoras e Reitores das Universidades Estaduais e 
Municipais e Universidade Estadual de Alagoas (UNEAL), em parceria com a 
Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas (Uncisal) e Fundação 
de Apoio à Pesquisa do Estado de Alagoas (Fapeal).

Fonte: Assessoria de Comunicação Social da Uneal
Textos: Clau Soares

Fotos: Rodrigo Rosas e Clau Soares

CONFIRA AS FOTOS DO EVENTO
1º dia
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2º dia
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3º dia
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