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Confira como foi a abertura do 53º Fórum
Nacional de Reitores da ABRUEM
Na noite de quartafeira, dia 23 de
outubro, aconteceu a abertura do 53º Fórum
Nacional de Reitores da ABRUEM. A
solenidade começou com a transmissão de
cargo do presidente da ABRUEM. O Professor
João Carlos Gomes, que assumiu a Secretaria
de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do
Paraná, passou a presidência para o Reitor
Carlos Fernando de Araújo Calado, da
Universidade
de
Pernambuco
(UPE).
O novo presidente da ABRUEM afirma
que está focado em três metas até o final de sua
gestão. “Quero dar sequência ao trabalho que já vinha sendo feito com o professor João Carlos
Gomes. Também quero dar uma atenção especial a esse objetivo onde pedimos a inclusão das
universidades estaduais e municipais no orçamento da União, com repasses proporcionais a 10%
do valor investido pelo governo por aluno/ano no ensino público federal. E a última meta está
nesse Fórum. Como vamos ter várias discussões e apresentações das Câmaras, temos que
fortalecer as instituições e levantar questões para que possamos cada vez mais melhorar a
educação superior”, explica.

Apresentações e Homenagens
A mesa do evento foi composta pelo Reitor Carlos Fernando de Araújo Calado,
Presidente da ABRUEM, Professor João Carlos Gomes, Secretário de Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior do Paraná, Julio Felix, Presidente do Instituto de Tecnologia do Paraná; José
Carlos Gehr, Diretor da Fundação Araucária; Aldo Bona, Presidente da Apiesp; Jorge Habib,
Superintendente da Itaipu Binacional; Julio Cezar Durigan, Vice Presidente do CRUB; Ivone
Barofaldi Silva, Vice Prefeita de Foz do Iguaçu. Todos destacaram a importância da ABRUEM
para que o ensino superior no país tenha mais destaque nas políticas nacionais e internacionais.
Na abertura também foi apresentado um vídeo com a mensagem enviada pelo
Embaixador do Brasil da Coreia do Sul, o diplomata Edmundo Fujita. O Embaixador recebeu a
comitiva da Abruem em junho de 2013, em Seul, para visitas da comitiva às universidades
coreanas.
As universidades de Taubaté (UNITAU) e Municipal de São Caetano do Sul (USCS), que
sediarão o 54º Fórum Nacional de Reitores no período de 7 à 10 de maio de 2014, na cidade de

Campos do Jordão, SP, enviaram um vídeo para mostrar as Instituições e a cidade sede do
evento.
O
coral
da
Itaipu
Binacional
também
esteve
presente
no
evento.
O Presidente da ABRUEM entregou ao Presidente da Apiesp, Aldo Bona, uma placa em
homenagem pela organização do evento em nomes das Universidades UEL, UEM, UEPG,
UNIOESTE,
UNICENTRO,
UENP
e
UNESPAR.
Os exreitores também receberam homenagens. O professor Milton Marques de Medeiros, da
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, representado pelo Reitor Pedro Fernandes; a
professora Marília Brasil Xavier, da Universidade do Estado do Pará; o professor Eduardo
Meneghel Rando, da Universidade Estadual do Paraná, representado pelo Reitor Rinaldo
Bernadelli Junior, receberam a medalha e o diploma de associado honorário da ABRUEM. O ex
reitor da Unioeste, Alcibiades Luiz Orlando, que faleceu no final de 2012, foi homenageado em
reconhecimento por sua contribuição e dedicação a educação brasileira. A família do exreitor
recebeu a homenagem.

