
O 58º Fórum de Reitores da ABRUEM aconteceu entre os dias 18 e 21 de maio de 2016, na
cidade de Pirenópolis – GO, com a realização da Universidade Estadual de Goiás – UEG, da
Universidade de Rio Verde – UniRV, do Centro Universitário de Mineiros – Unifimes e da ABRUEM, e
teve como tema central: “Ciência, Tecnologia e Inovação”. O evento foi marcado pela presença de
reitores, vicereitores, representantes das universidades afiliadas a ABRUEM e autoridades locais e
nacionais.

No segundo dia de atividades, o

Senador Cristóvão Buarque ministrou pa

lestra sobre Ciência, Tecnologia, Inovação e

o Desenvolvimento Nacional, mediada pela

Profª Adélia Maria Carvalho de Melo Pi

nheiro. Ao lado, o Senador acompanhado

da Profª Adélia, atual presidente da

ABRUEM, e do Profº Aldo Nelson Bona,

Reitor da Universidade Estadual do Cen

troOeste (Unicentro) e atual VicePresi

dente da ABRUEM, que foram eleitos

VicePresidente e Presidente, respectiva

mente, para a nova Diretoria a partir de

agosto de 2016.

Abaixo, segue foto dos participantes do Fórum junto dos responsáveis pela logística do evento.
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