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Representantes da ABRUEM se reúnem 
com o vice-presidente Michel Temer

No último dia 8, representantes da 
Associação Brasileira dos Reitores das 
Universidades Estaduais e Municipais 
(ABRUEM) estiveram em Brasília para uma 
audiência com o vice-presidente Michel Temer 
(PMDB). O encontro buscou sensibilizar o 
governo federal para que dê maior atenção às 
instituições de ensino superior, estaduais e 
municipais, por meio da destinação de verbas do 
Orçamento Geral da União. Segundo o 
presidente da ABRUEM e reitor da Universidade 
Estadual de Ponta Grossa, João Carlos Gomes, o 
vice-presidente demonstrou interesse pela causa, 
oferecendo seu apoio às reivindicações da 
associação. 

A busca por essa cooperação já se iniciou 
em 18 de abril, quando integrantes da ABRUEM 
estiveram participando de uma audiência 
pública na Comissão de Educação do Senado da 
República. Na ocasião, manifestaram apoio os 
senadores Ana Amélia (PP-RS), Cássio Cunha 
Lima (PSDB-PB), Cícero Lucena (PSDB-PB), 
Paulo Bauer (PSDB/SC) e Vital do Rêgo (PMDB-
PB). 

Esses senadores assumiram com a ABRUEM o 
compromisso de realizar uma nova audiência 
pública para debater a elaboração de orçamento 
junto ao governo federal.

Presença ABRUEM
Estavam presente na audiência com o vice-
presidente Michel Temer, além do presidente da 
ABRUEM, reitor João Carlos Gomes, a reitora 
Adélia Maria Carvalho de Melo Pinheiro 
(Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC), 
o reitor Adriano Aparecido Silva (Universidade 
do Estado de Mato Grosso – UNEMAT), o reitor 
Aldo Nelson Bona (Universidade Estadual do 
Centro Oeste do Paraná – UNICENTRO), o 
reitor Antonio Heronaldo de Sousa 
(Universidade do Estado de Santa Catarina – 
UDESC), o reitor Dijon Moraes Junior 
(Universidade do Estado de Minas Gerais – 
UEMG), o reitor José Augusto Silva Oliveira 
(Universidade Estadual do Maranhão – UEMA) 
e Silvério de Paiva Freitas (Universidade 
Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – 
UENF).

Integrantes da comitiva da ABRUEM que participaram da audiência com o vice-presidente Michel Temer (PMDB)



O presidente da ABRUEM, reitor João Carlos Gomes, 
apresentando o vídeo institucional da Associação 

para os participantes da Reunião  

Reunião Administrativa de maio

a todo o vapor para garantir o sucesso do 
Fórum. 

Na ocasião, também foi apresentado 
pelo presidente da ABRUEM, o reitor João 
Carlos Gomes, o vídeo institucional da 
associação, que será levado à Missão 
Internacional para a Bélgica e a Alemanha, 
entre os dias 4 e 22 de junho. 

Marcaram presença na reunião Adélia 
Maria Carvalho de Melo Pinheiro (reitora da 
UESC), Aldo Nelson Bona (reitor da 
UNICENTRO), Carlos Fernando de Araújo 
Calado (reitor da UPE), Dijon Moraes Junior 
(reitor da UEMG), Jairo José Campos da Costa 
(reitor da UNEAL), José Celso Freire Junior 
(Relações Internacionais da UNESP), Silvério 
de Paiva Freitas (reitor da UENF), Carlos 
Alberto Piacenti (vice-reitor da UNIOESTE), 
José Augusto Silva Oliveira (reitor da UEMA), 
Gilbert Scharnik (UEG/IIDAC), Gilson 
Scharnik (coordenador de Relações 
Institucionais e Internacionais da UEG) e 
Haroldo Heimer (reitor da UEG). 

Na Reunião Administrativa de maio da 
ABRUEM, realizada em Brasília no último dia 9, 
foram discutidos, entre outros assuntos, o 50.º 
Fórum Nacional de Reitores, que acontece em 
Pernambuco no período de 23 a 26 de maio. O 
reitor da Universidade de Pernambuco (UPE) e 
anfitrião do evento, Carlos Fernando de Araújo 
Calado, destacou que os preparativos estão

Partners of the Americas 

Durante a reunião de maio, houve uma 
interferência solicitada pela organização Partners 
of the Americas, parceira do IIDAC no Brasil e 
ligada ao governo americano. A intenção foi 
estabelecer uma parceria com a ABRUEM, a fim 
de oportunizar importantes programas que a 
Partners desenvolve há mais de trinta anos em 
todo o continente americano.

As áreas de atuação da organização são 
educação, saúde, cultura e agricultura, entre 
outras. Esses projetos têm como objetivo realizar 
intercâmbios e ações que visem uma boa relação 
entre pessoas e instituições do continente 
americano. Estiveram representando a 
organização Gersion de Castro (Partners of the 
Americas – presidente do Comitê Brasília), 

Matthew Clausen (vice-presidente da Partners 
of the Americas) e Melissa Lynott Golladay 
(diretora de Intercâmbios da Partners of the 
Americas). 

Representantes da Partners of the Americas 
durante a reunião de maio
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O embaixador da Bélgica, Claude 
Misson, recepcionou em sua residência oficial 
em Brasília alguns representantes da ABRUEM 
que integrarão a Comitiva da Missão 
Internacional para a Bélgica e a Alemanha em 
junho. O encontro serviu de apresentação da 
delegação, além de estreitar laços com os 
representantes da Bélgica. Estiveram presentes 
o presidente da ABRUEM e reitor da UEPG, 
João Carlos Gomes, a reitora Adélia Maria 
Carvalho de Melo Pinheiro (UESC),o reitor 
Aldo Nelson Bona (UNICENTRO), 

Ana Beatriz Garcia (Pró-Reitora de Graduação 
UENF), o reitor Carlos Fernando de Araújo 
Calado (UPE), Carlos Roberto Ferreira (secretário 
executivo da ABRUEM), Denize Alencastro 
(secretária da ABRUEM), o reitor Dijon Moraes 
Junior (UEMG), Harlen Inácio dos Santos (pró-
reitor de Pesquisa/Pós – UEG), o reitor Jairo José 
Campos da Costa (UNEAL), José Celso Freire 
Junior (Relações Internacionais da UNESP), 
Norma Gouveia (assessora da UPE) e Elaine 
Araújo (secretária de C&T, Educação, Cultura e 
Comunicação da Embaixada da Bélgica). 

Encontro com o embaixador da Bélgica 

No canto direito da foto o Embaixador 
da Bélgica, Claude Misson, com alguns 
integrantes da comitiva da ABRUEM 
que participaram do encontro.




