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UEPA será sede do 48º Fórum Nacional de Reitores
O 48º Fórum Nacional de Reitores da
ABRUEM que acontecerá nos dias 13, 14 e 15 de
maio de 2011 será sediado pela Universidade do
Estado do Pará (UEPA), localizada em Belém-PA.
Fundada no dia 18 de maio de 1993, a UEPA
tem como missão contribuir para o desenvolvimento e modernização do Estado do Pará. Essa universidade nasceu da fusão de faculdades estaduais e
tem em sua estrutura organizacional três centros
com as seguintes áreas: saúde, educação e tecnologia.
A UEPA, além de dar suporte estrutural para
a realização do Fórum, irá auxiliar a ABRUEM a
encontrar nomes que possam falar com
propriedade sobre o tema abordado nesta edição
do encontro, 'Relações Institucionais das IES da
ABRUEM com o Governo Federal'.
De acordo com o presidente da ABRUEM,
Antonio Joaquim Bastos da Silva os fóruns são

importantes locais para o debate de temas que
tenham grande significância para o ensino
superior, além de propiciarem a integração entre
os representantes das IES filiadas à associação.

UEPA sedia

próximo Fórum

Edital autoriza mais de R$ 200 mil para
capacitar profissionais do sistema UAB/Unicentro
A coordenação do sistema Universidade
Aberta do Brasil (UAB), vinculada à
Universidade Estadual do Centro-Oeste do
Paraná (Unicentro), recebeu a confirmação
da Coordenação de Aperfeiçoamento de

IES com reitores eleitos recentemente
Universidade Regional de Blumenau (FURB)
Reitor João Natel Pollonio Machado
Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS)
Reitor Fernando Guaragna Martins
Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES)
Reitor João dos Reis Canela

Pessoal de Nível Superior (Capes) da
aprovação do projeto encaminhado para a
chamada do Plano de Capacitação
Continuada (PACC) 2011.
No edital, a UAB/Unicentro foi contemplada com mais de R$ 200 mil, para atender
professores, tutores, coordenadores e secretários de polos.
A verba é destinada a ações de capacitação e formação continuada, que pode ser
presencial, semi-presencial ou à distância,
para qualificar profissionais que se dedicam
aos projetos do sistema UAB.

Nacional de
Reitores

O evento que ocorrerá
entre nos dias 13,14 e 15
de maio do próximo ano
abordará as 'Relações
Institucionais das IES da
ABRUEM com o
Governo Federal’.

Retrospectiva ABRUEM

A trajetória da associação em 2010

Chegado o fim de 2010, o jornal da Associação Brasileira dos Reitores das Universidades
Estaduais e Municipais (ABRUEM) realiza uma retrospectiva sobre os principais fatos que marcaram a caminhada da associação durante este ano.
Fóruns de discussão, viagens técnicas, reuniões fizeram parte da agenda de compromissos
dos membros da ABRUEM em 2010.
Neste ano os Fóruns (46º e 47º) promovidos pela associação abordaram assuntos de
extrema importância para o ensino superior do país, o 'O Papel das Universidades Estaduais e
Municipais no Desenvolvimento Regional' e a 'Mobilidade Acadêmica' foram temas amplamente
debatidos.
Nas viagens técnicas, como as realizadas a Cuba e a Espanha, a ABRUEM conseguiu
importantes acordos que objetivavam o intercambio cultural, além disso, pode trocar informações
com as IES de outros países, o que contribui para a internacionalização e para o fortalecimento do
ensino superior do país.
Durante 2010 a ABRUEM teceu negociações com o governo federal, visando à consolidação
do ensino superior, com isso, através do apoio do ministro da Educação Fernando Haddad e da
secretária de Educação Superior do MEC, Maria Paula Dallari Bucci, conseguiu a exclusão da taxa
de contrapartida nos processos de financiamento e repasse de recursos através de transferências
voluntárias. Além disso, neste ano, a ABRUEM também elegeu um novo presidente, Antonio
Joaquim Bastos da Silva (foto), reitor da UESC.
Para o próximo ano, os rumos que nortearão o caminho da ABRUEM já estão traçados. A
busca pela consolidação do ensino superior de qualidade continua.

ABRUEM traça metas para o próximo ano
A Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais (ABRUEM) discutiu
os planos para 2011, em reunião que ocorreu no dia 24 de novembro.
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PALAVRA DO PRESIDENTE
Um ano repleto de realizações
Chegado o fim de 2010 é imprescindível
realizar um balanço sobre os principais
fatos que fizeram parte da jornada da
ABRUEM neste ano. Pude perceber que
2010 foi extremamente proveitoso e que
tivemos muitos avanços. Os objetivos
traçados para este ano, que visavam o
desenvolvimento do ensino superior e das
universidades filiadas à associação,
foram atingidos.
Durante 2010 realizamos fóruns de
debates, que visavam fomentar a discussão do ensino superior em todos
os seus aspectos. Com isso, temas como a interiorização e a internacionalização do ensino superior fizeram parte da pauta de discussões da
ABRUEM durante o ano. Outro assunto que foi recorrentemente abordado, dada sua importância, foi a mobilidade acadêmica. Além disso, os
fóruns realizados possibilitaram a construção e a troca de conhecimentos
entre os representantes das IES filiadas à associação.
As viagens técnicas, como as feitas a Cuba e a Espanha também
foram de fundamental importância, já que, a partir delas, acordos que
visavam intercâmbios culturais foram fechados. A proposta de conhecer
a cultura e trocar informações e conhecimentos com universidades de
outros países auxilia no desenvolvimento e na consolidação de um ensino superior de qualidade.
Como nada se conquista sozinho, durante este ano, a ABRUEM
conseguiu parceiros que a ajudaram em sua empreitada. Os laços entre a
associação e a Embaixada da Itália estão cada vez mais fortes. O ministro
da Educação, Fernando Haddad é outro companheiro da ABRUEM que
vem contribuindo para que as metas sejam alcançados. Maria Paula
Dallari, secretária de educação superior do MEC é outra grande colaboradora das causas que envolvem a ABRUEM.
Para o próximo ano, metas e objetivos já estão sendo traçados,
espero que as realizações alcançadas em 2010 se repitam em 2011.
Assim teremos a garantia do desenvolvimento do ensino superior no país
e de sua concretização. É com enorme alegria, e com a sensação de
dever cumprido que terminamos este ano. Que em 2011, possamos dar
sequência à série de realizações que alcançamos nos últimos anos.
Deixo a todos meu abraço sincero e meu desejo de Boas Festas.

Antonio Joaquim Bastos da Silva
Presidente da ABRUEM

Reitores têm audiência com Ministro da Educação
Em audiência com o Ministro da Educação, Fernando Haddad a
ABRUEM apresentou a composição de sua nova diretoria, conversou sobre
a exclusão da exigibilidade da taxa de contrapartida e o 47º Fórum Nacional
de Reitores. O encontro entre Haddad, um dos importantes parceiros da
associação, com os reitores ocorreu no Ministério da Educação, na
Esplanada dos Ministérios na manhã do dia 23 de setembro.
Na ocasião, Haddad cumprimentou a nova diretoria da associação
que tem Antonio Joaquim e João Carlos nos cargos de presidente e vicepresidente, respectivamente. Os reitores por sua vez convidaram Haddad
para participar do 47º Fórum Nacional de Reitores, realizado entre os dias
20 e 22 de outubro deste ano.

OUTUBRO
47º Fórum de Reitores abordou a 'Mobilidade Acadêmica'
Durante os dias 20, 21 e 22 de outubro, representantes da ABRUEM e
personalidades ligadas à área da educação estiveram reunidos em Montes
Claro, no 47º Fórum Nacional de Reitores para discutir a mobilidade acadêmica.
A sede desta edição do Fórum foi a Universidade Estadual de Montes Claros
(Unimontes).
O presidente da ABRUEM, Antonio Joaquim Bastos da Silva atentou
para o tema do Fórum, que é um importante espaço de discussão que objetiva a
busca permanente da qualidade do ensino superior. “Tratar da mobilidade
acadêmica é de fundamental importância, tendo em vista que o intercâmbio do
conhecimento faz parte de um processo que tem como objetivo o fortalecimento
das universidades”.
No Fórum estiveram presentes, personalidades como o secretário de
Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Minas Gerais, Alberto
Portugal, que representou o governador, Antonio Anastasia; a secretária de
Educação Superior do MEC, Maria Paula Dallari Bucci, representando o ministro
da Educação, Fernando Haddad; o presidente da Fapemig, Mário Neto Borges,
além de diversas autoridades e convidados.

Secretária Maria Paula Dallari Bucci anuncia exclusão da taxa de comprovação orçamentária
Durante a abertura do 47º Fórum Nacional de Reitores, a secretária de Educação Superior do MEC, Maria Paula Dallari Bucci anunciou a
exclusão da taxa de contrapartida, que era de 20% do valor recebido em transferências voluntárias pelas instituições de ensino superior (IES).
A exclusão da taxa de comprovação orçamentária foi um dos assuntos tratados pelos reitores da ABRUEM em audiência com o ministro
da Educação, Fernando Haddad, em setembro deste ano. O empenho e a dedicação do ministro e da secretária neste caso foram fundamentais
para que o objetivo fosse atingido.

NOVEMBRO

ABRUEM trata preparativos para o próximo ano
No dia 05 de novembro, o secretário executivo da ABRUEM, Carlos Roberto Ferreira esteve juntamente com a secretária geral da
associação na Embaixada de Portugal no Brasil para tratar dos preparativos da próxima viagem técnica da Missão Internacional da ABRUEM.
Ainda em novembro, entre os dias 17 e 19, Carlos Roberto Ferreira, esteve em Belém (PA) cuidando da preparação da próxima edição
do Fórum de Reitores da ABRUEM que irá ocorrer nos dias 13,14 e 15 de maio de 2011 e será realizado em parceria com a Universidade do
Estado do Pará (UEPA). Na ocasião, Ferreira foi recebido pela reitora Marília Brasil Xavier e pela diretora de Eventos e Cerimonial da
Universidade,professora Cléa Carneiro Bichara, que será a coordenadora local do fórum.
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JUNHO
Divulgado resultado de edital que visava o fortalecimento da pesquisa cientifica nas IES

O Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) divulgou em junho
o resultado referente ao edital 'Infraestrutura de pesquisa em universidades públicas estaduais e municipais', que busca o fortalecimento da
área de pesquisa cientifica e pós-graduação nas universidades
estaduais e municipais do país.
O objetivo do MCT foi selecionar e dar aporte financeiro a
projetos que visam à materialização da pesquisa científica no país.
Para isso, aproximadamente R$60 milhões em recursos foram
liberados, sendo que 50% são oriundos da Financiadora de Estudos e
Projetos (FINEP) e os outros 50% do governo mantenedor da univer-

sidade com projeto selecionado.
“Com esse acordo pretendemos consolidar as pesquisas e os
cursos de pós-graduação dentro das universidades brasileiras, que
passarão a ter mais visibilidade”, destacou na época o então presidente da ABRUEM e atual vice-presidente, João Carlos Gomes.
Para o atual presidente da associação, Antonio Joaquim
Bastos da Silva nada se conquista sozinho e que por isso o apoio de
pessoas influentes e preocupadas com a qualidade do ensino superior do país é muito importante.

JULHO
Comitiva da ABRUEM conhece órgãos ligados a educação da Espanha
A Missão Internacional da ABRUEM e da Associação Paranaense das Instituições de
Ensino Superior Público (APIESP) esteve entre os dias 05 e 17 de julho na Espanha. Lá, a
comitiva realizou visitas técnicas às instituições de ensino superior (IES) e também aos órgãos
ligados a educação do país.
De acordo com o atual presidente da ABRUEM, Antonio Joaquim Bastos da Silva, a
viagem abriu novas possibilidades de acordos entre as IES espanholas e as brasileiras.
“Certamente, intercâmbios entre universidades do Brasil e da Espanha vão se concretizar, o
que irá beneficiar e fortalecer o ensino superior para ambos os lados”, ressaltou Antonio
Joaquim.
A delegação que contou com 19 integrantes foi recebida por órgãos ligados ao ensino
da Espanha nas cidades de Madri, Salamanca, Barcelona e Valência.
O roteiro realizado pela comitiva teve visitas ao Ministério de Educação da Espanha, à Secretaria Geral de Universidades, a
Conferência de Reitores das Universidades Espanholas (CRUE), à Universidade Politécnica de Madri (UPM), à Universidade Complutense de
Madri (UCM), à Universidade Autônoma de Madri (UAM), à Universidade de Salamanca (USAL), ao Centro de Estudos Brasileiros (CEB), à
Universidade de Barcelona (UB), à Agência de Qualidade do Sistema Universitário (AQU) da Catalunha, à Universidade Politécnica da
Catalunha, ao Parque Científico da Universidade de Valência (PCUV), à Universidade de Valência e à Universidade Politécnica de Valência
(UPV).

Antonio Joaquim Bastos da Silva assume presidência da ABRUEM
Em cerimônia realizada no dia 28 de julho, no auditório Reitor Ir. José Otão, do Conselho de
Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB), em Brasília, os reitores Antonio Joaquim Bastos da Silva e
João Carlos Gomes tomaram posse nos cargos de presidente e vice-presidente ABRUEM, respectivamente. Ambos foram eleitos para a gestão do biênio 2010-2012 durante a reunião do Conselho Pleno da
ABRUEM, que ocorreu no dia 25 de maio, durante o 46º Fórum Nacional de Reitores, realizado em Ilhéus
(BA).
Após assumir o cargo Antonio Joaquim declarou que “é com enorme satisfação que assume a
presidência da ABRUEM, mas também com a responsabilidade de dar continuidade a um excelente
trabalho que vinha sendo realizado. Espero conseguir grandes realizações, que contribuam para o desenvolvimento e fortalecimento do ensino superior e das universidades filiadas à associação”.

AGOSTO
Participação da pesquisa brasileira na União Europeia é alvo de debate em seminários
A ABRUEM promoveu juntamente com a Embaixada da
Itália três seminários sobre a 'As possibilidades para a Pesquisa
Brasileira no 7º Programa Quadro da União Europeia'.
A cidade de Foz do Iguaçu (PR) recebeu o primeiro congresso, que aconteceu nos dias 23 e 24 de agosto, no Parque
Tecnológico de Itaipu. O segundo seminário foi realizado nos dias 26
e 27 de agosto, no Instituto de Física da UNESP, em São Paulo (SP),

e o terceiro ocorreu no auditório do Pronto Socorro Cardiológico de
Pernambuco, em Recife (PE), nos dias 30 e 31 de agosto.
Em um dos seminários Antonio Joaquim Bastos da Silva,
presidente da ABRUEM falou que é de extrema importância a
realização de eventos que fomentem a discussão da investigação
científica, tendo em vista a importância que elas têm no desenvolvimento e fortalecimento do ensino superior.
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Reunião da ABRUEM discute planos para próximo ano
Durante a reunião mensal de
novembro da Associação Brasileira
dos Reitores das Universidades
Estaduais e Municipais (ABRUEM),
que ocorreu às 14h do dia 24 de
novembro, em Brasília, os reitores
discutiram assuntos que farão parte da
agenda da associação no próximo ano.
Entre os temas em debate estavam o
48º Fórum Nacional de Reitores e a
viagem técnica a Portugal.
No encontro definiu-se que o
próximo Fórum Nacional de Reitores,
que acontecerá entre os dias 13 e 15 de
maio, será organizado com a parceria
da Universidade do Estado do Pará
(UEPA). 'Relações Institucionais das
IES da ABRUEM com o Governo
Federal' será o tema abordado nesta
edição do Fórum. À UEPA caberá a
tarefa de encontrar nomes que possam
contribuir para o debate do tema e dos
subtemas do assunto em destaque.
A viagem técnica para Portugal
será realizada, provavelmente, no
primeiro semestre de 2011. O objetivo
é uma aproximação com as universidades portuguesas, buscando efetuar
trocas de informações e parcerias. “É
fundamental realizar essas viagens
técnicas, já que elas contribuem para a
internacionalização do ensino superior,
para a troca de aprendizados, o conhecimento de uma nova cultura, para a

mobilidade acadêmica e para o fechamento de acordos”, destacou o presidente da ABRUEM, Antonio Joaquim
Bastos da Silva na ocasião.
O novo layout do site da
ABRUEM também foi apresentado aos
reitores durante o encontro. O novo
design foi aprovado pelos membros
presentes, que qualificaram que a
reformulação sofrida pelo site está
mais de acordo com as necessidades
da associação.
O reitor da Unioeste, Alcibiades
Luiz Orlando, realizou um relato sobre
as reuniões com o Ministério da Saúde,

nas quais representa a ABRUEM.
Por fim, ficou definido que o
jantar de confraternização entre os
membros da ABRUEM será realizado
no dia 15 de dezembro. Na ocasião
algumas personalidades serão homenageadas pela associação. “Durante
esse ano, a ABRUEM recebeu grandes
apoios. A homenagem é uma forma
que encontramos de reconhecer e
agradecer, as pessoas e instituições
que vem colaborando fortemente
conosco”, destacou Antonio Joaquim
Bastos da Silva.

PROPOSTAS
Antes da reunião administrativa da ABRUEM foram realizadas três intervenções. A primeira apresentou aos
reitores o serviço de câmbio do Banco Itaú. A exposição foi realizada pelo gerente de negócios internacionais,
Emerson Marchiori Silva e pelo gerente regional para negócios internacionais, Larry Lima.
A outra apresentação foi realizada por Sebastião Lima, que mostrou aos representantes da associação as
potencialidades do Farejadoc, um software de gestão do conhecimento utilizado como ferramenta para pesquisas.
Por fim, Gilson Scharnik, diretor de Cooperação Internacional da UEG e Patricia Jacinto de Farias da UEG
convidou as IES filiadas a ABRUEM a participarem do Observatório de Boas Práticas e Projetos Inovadores em
Direitos da Criança e do Adolescente e agradeceu em nome do Instituto Internacional para o Desenvolvimento da
Cidadania (IIDAC) o apoio que tem recebido da ABRUEM.
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RETROSPECTIVA 2010
FEVEREIRO
Missão internacional da ABRUEM conhece IES cubanas
Entre os dias 7 e 17 de fevereiro deste ano, a missão internacional da
Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais
(ABRUEM) esteve em viagem oficial a Cuba, com objetivo de se aproximar e trocar
conhecimentos com as instituições de ensino superior (IES) cubanas.
Durante a estada no país, os reitores da ABRUEM participaram de painéis
temáticos em fóruns de discussão como o Congresso Universidad 2010, se reuniram com os reitores das IES cubanas presentes no congresso e em comum acordo
concluíram que projetos que permitam o intercâmbio de professores e alunos dos
países podem surgir, e também, visitaram as instalações das IES do país.
No roteiro de visitas da delegação, que contou com 11 integrantes, estavam a
Universidade de Havana, a Universidade de Matanzas, a Escola Latino-Americana
de Medicina e o Instituto Politécnico José Antonio Echeverría.
Na ocasião, o agora presidente da ABRUEM, Antonio Joaquim Bastos da Silva declarou que a viagem abriu novas possibilidades para a integração com as IES cubanas. “Há muitas formas de uma aproximação entre as nossas instituições, pois as relações
políticas e econômicas com o Brasil são crescentes, e há uma grande tradição cultural e universitária em Cuba”.

MARÇO
Fernando Haddad participa de reunião com os reitores
O ministro da Educação Fernando Haddad, a secretária de Educação Superior Maria
Paula Dallari Bucci e o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (INEP), Joaquim José Soares Neto marcaram presença em uma das reuniões
administrativas da ABRUEM que ocorreu no dia 24 de março.
Durante a reunião Fernando Haddad pediu aos membros da ABRUEM o apoio ao ENEM
e ao Sisu. Durante este encontro, os reitores ainda aprovaram a Carta de Diretrizes da
Associação Brasileira de Televisão Universitária (ABTU), falaram sobre a participação da associação na CONAE e na continuidade dos laços com a Embaixada da Itália.

ABRUEM discute criação de novo sistema de educação na CONAE
A Conferência Nacional de Educação (CONAE) fez
parte da agenda de compromissos da ABRUEM durante este
ano. O evento ocorreu entre os dias 28 de março e 1º de abril e
contou com a participação de delegados de todo país, que
discutiram a criação de um sistema de educação e propuseram diretrizes e estratégias para a construção do novo Plano
Nacional de Educação (PNE), que irá vigorar entre 2011 e
2020.
“O PNE não pode mais se fixar em metas meramente
quantitativas, que se referem ao atendimento. Temos que
atender, mas não basta; é preciso atender bem, com metas
qualitativas”, salientou na abertura da conferência o ministro
da Educação, Fernando Haddad, grande parceiro da
ABRUEM durante o ano.

João Carlos Gomes, presidente da ABRUEM na época,
declarou durante a abertura oficial da CONAE, que a discussão de estratégias e diretrizes para a construção de um novo
PNE é importante, auxilia no desenvolvimento da educação
brasileira e contribui para o avanço do país.
A ABRUEM contou na CONAE com um stand para
divulgação de projetos realizados pelas IES filiadas e também
teve representantes na mesa temática que debateu a 'A
pertinência social das universidades estaduais e municipais'.
José Dias Sobrinho, ex-reitor da Universidade de Sorocaba
(Uniso); Mário Luiz de Azevedo, vice-reitor da Universidade
Estadual de Maringá (UEM) e Carlos Roberto Ferreira, secretário executivo da associação foram os debatedores.
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Laços com a Embaixada da Itália vêm se consolidando
O debate sobre o reconhecimento de títulos acadêmicos, o 'Momento Itália/Brasil
2011-2012', a participação do Embaixador da Itália no Brasil no 46º Fórum de Reitores, o
programa “Invest your talent in Italy” e a realização de seminários técnicos. Esses foram os
temas tratados entre os representantes da ABRUEM e o embaixador da Itália no Brasil,
Gherardo La Francesca, na reunião que ocorreu na sede da própria Embaixada no dia 22
de abril.
Durante todo ano, a ABRUEM e a Embaixada da Itália vieram estreitando laços e
construindo uma importante parceria. Para o presidente da associação Antonio Joaquim
Bastos da Silva “a série de eventos entre ambas é prova de que cada vez mais esse relacionamento vem se consolidando”.
No próximo ano, a ABRUEM será uma das parceiras da Embaixada na realização do “Momento Itália/Brasil 2011-2012”,
evento que tem como objetivo a promoção das relações comerciais, culturais e sociais entre Itália e Brasil e reforçar na Itália o interesse pelo Brasil como parceiro político-econômico.

MAIO
Fórum discute importância do ensino superior no desenvolvimento regional
Visando a produção e difusão de conhecimento o 46º Fórum
Nacional de Reitores, organizado pela ABRUEM em parceria com a
Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) discutiu “O Papel das
Universidades Estaduais e Municipais no Desenvolvimento Regional”. O
evento que ocorreu entre os dias 24 e 26 de maio, no Hotel Aldeia da Praia,
em Ilhéus-BA, contou com a presença de reitores, representantes de
instituições governamentais, professores, representantes dos governos e
convidados.
Para facilitar a discussão, o tema central do Fórum foi dividido em
cinco subtemas: 'Inovação nas Empresas e na Sociedade', 'Parques
Tecnológicos', 'Políticas Públicas e Sustentabilidade', 'A Universidade
Aberta', 'Gestão Universitária – O papel do planejamento estratégico das
Universidades Estaduais e Municipais no desenvolvimento regional'.
Na ocasião, o embaixador da Itália no Brasil, Gherardo La Francesca colocou quais as possibilidades de envolvimento das
IES filiadas à ABRUEM no 'Momento Itália/Brasil 2011-2012'. Ainda no 46º Fórum Nacional de Reitores, durante a reunião do
Conselho Pleno da ABRUEM, Antonio Joaquim Bastos da Silva foi eleito como novo presidente da associação.

Antonio Joaquim Bastos da Silva é eleito presidente da ABRUEM
O reitor da UESC, Antonio Joaquim Bastos da Silva e o
reitor da UEPG João Carlos Gomes, foram eleitos presidente e
vice-presidente da ABRUEM, respectivamente. A eleição, que
contou com a participação dos reitores e vice-reitores presentes no 46º Fórum Nacional de Reitores, que ocorreu Ilhéus
(BA), foi realizada durante a reunião do Conselho Pleno da
associação no dia 25 de maio.
Antonio Joaquim Bastos da Silva é graduado em economia pela Faculdade de Ciências Econômicas de Itabuna

(1972) e em administração pela Federação das Escolas
Superiores de Ilhéus e Itabuna (1982). Possui mestrado em
economia aplicada pela Universidade Federal de Viçosa
(1979). Atualmente Antonio Joaquim é reitor da UESC.
Atual reitor da UEPG, o vice-presidente da ABRUEM,
João Carlos Gomes, possui graduação em Odontologia pela
Universidade Estadual de Ponta Grossa (1978), mestrado
(1985) e doutorado (1999) em Dentística Restauradora pela
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho.

