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RELATÓRIO DA VIAGEM A PORTUGAL 

ABRUEM – Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e 

Municipais 

 

Integrantes da Delegação: 

01. Alcibiades Luiz Orlando – reitor da UNIOESTE 

02. Antonio Joaquim Bastos da Silva – presidente da ABRUEM e reitor da UESC 

03. Carlos Alberto Pereira da Silva – reitor da UESPI 

04. Carlos Fernando de Araújo Calado – reitor da UPE 

05. Carlos Roberto Ferreira – secretário executivo da ABRUEM 

06. Cristianne Cordeiro Nascimento – pró-reitora de extensão da UEL 

07. Décio Sperandio – assessor técnico da SETI-PR 

08. Dijon Moraes Junior – reitor da UEMG 

09. Fernando Guaragna Martins – reitor da UERGS 

10. Francisco Lledo dos Santos – pró-reitor de assuntos estudantis da UNEMAT 

11. Gilberto Caixeta da Silva – assessor técnico da SETI-MG 

12. Jairo José Campos da Costa – reitor da UNEAL 

13. João Carlos Gomes – vice-presidente da ABRUEM e reitor da UEPG 

14. José Mestre – guia da comitiva 

15. José Bites de Carvalho – pró-reitor de ensino de graduação da UNEB 

16. Julio Cezar Durigan – reitor da UNESP 

17. Julio Santiago Prates Filho – reitor da UEM 

18. Maria Glória da Paz – professora da UNEB 

19. Maria Luiza Silva Santos – ouvidora da UESC 

20. Marília Brasil Xavier – reitora da UEPA 

21. Melo Borges – doutor 

22. Nádina Aparecida Moreno – reitora da UEL 

23. Osnara Maria Mongruel Gomes – coordenadora do programa de pós-

graduação de Odontologia da UEPG 

24. Paulo Roberto Pinto Santos – reitor da UESB 

25. Rinaldo Bernadelli Junior – vice-reitor da UENP 

26. Rosângela Mantemor Carnevalli Durigan – professora da UNESP 

27. Rozangela Maria de Almeida Fernandes Wyszomirska – reitora da UNCISAL 

28. Santuza Abras – vice-reitora da UEMG 

29. Vitor Hugo Zanette – reitor da UNICENTRO 
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Comitiva da Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e 

Municipais (ABRUEM) que esteve em Portugal, entre os dias 5 e 18 de junho, onde 

realizou visitas as instituições de ensino superior portuguesas. Durante a estada no 

país lusitano, nossa delegação passou pelas cidades de Vila Real, Bragança, Braga, 

Porto, Coimbra, Aveiro e Lisboa. 
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Data: 06/06/2011 

Cidade: Vila Real 

 

01. Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) 

Começamos nosso ciclo de visitas aos órgãos ligados ao ensino superior de 

Portugal em Vila Real, cidade dona de uma belíssima paisagem natural. 

A primeira parada de nossa comitiva foi na UTAD, onde fomos recepcionados 

pelo reitor Carlos Alberto Sequeira e pelo presidente do CRUP Antonio Rendas. Além 

de nos mostrar as instalações da universidade o reitor Sequeira também nos ofereceu, 

em nome da instituição, um almoço de confraternização, que aconteceu as 13h da 

tarde. Criada em 1986, a UTAD, possui 40 cursos de graduação, congrega sete mil 

alunos e tem como objetivos principais o ensino, a pesquisa, a extensão e apoio à 

comunidade. 

 

Comitiva da associação na UTAD
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02. Reunião com o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP) 

O modo de funcionamento do CRUP nos foi apresentado pelo presidente do 

conselho Antonio Rendas, em encontro que tivemos às 15h30, no salão de reuniões 

da UTAD. Durante a reunião foram apresentados os modos de funcionamento do 

CRUP e também da ABRUEM, está apresentação sendo realizada pelo presidente 

Antonio Joaquim Bastos da Silva. 

Criado em maio de 1979, o CRUP que tem como função a coordenação e 

representação das universidades e institutos públicos portugueses e da Universidade 

Católica Portuguesa, tem entre suas competências o dever de contribuir para o 

estreitamento das ligações com órgãos estrangeiros. 

Ao final do dia, por volta das 17h30 nossa delegação partiu para a cidade de 

Bragança na qual chegamos aproximadamente às 19h. 

 

 

Delegação em reunião com o CRUP, no salão da UTAD 
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Data: 07/06/2011 

Cidade: Bragança 

 

01.  Associação das Universidades de Língua Portuguesa (AULP) 

Nosso compromisso em Bragança começou logo pela manhã, às 7h45 

saímos do Hotel Íbis Bragança, para participar do ‘XXI Encontro da AULP’, no Teatro 

Municipal da Cidade. O Encontro da AULP aconteceu entre os dias 06 e 09 de junho e 

debateu as ‘Novas formas de cooperação: espaços de convergência nos países 

lusófonos’. 

Aproveitando a ocasião o presidente da ABRUEM, Antonio Joaquim Bastos 

da Silva entregou ao presidente da AULP, o reitor da Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG), Clélio Compolina Diniz, uma placa para marcar o encontro entre as 

duas associações em Bragança. 

É importante ressaltar, que a AULP é uma organização que congrega como 

associados universidades e instituições de ensino e pesquisa de nível superior dos 

sete países de língua oficial portuguesa e Macau, e tem como objetivo promover a 

cooperação entre universidades e IES superior através do intercâmbio de 

pesquisadores e estudantes. 

Encerradas as atividades com a AULP, tivemos um tempo para o almoço, 

para logo depois, por volta das 14h, seguirmos para Braga. 

 

 

Presidente Antonio Joaquim (dir.) entrega placa comemorativa ao presidente da AULP (esq.) 
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Data: 08/06/2011 

Cidade: Braga 

 

01. Universidade do Minho (UM) 

No nosso terceiro dia de visitas em terras lusitanas, saímos às 9h do Hotel 

Íbis Braga, em Braga, para uma reunião na reitoria da Universidade do Minho, na qual 

o reitor Antonio Cunha nos apresentou as estratégias e indicadores de 

internacionalização e possibilidades de acordos de cooperação da UM. 

Durante nossa visita a esta universidade, nos foram oferecidos almoço e 

jantar. Além disso, visitamos a Escola de Direito, a Escola de Ciências da Saúde, o 

Laboratório Europeu de Excelência em Engenharia de Tecidos e Medicina 

Regenerativa, a Incubadora Spinpark, a Escola de Engenharia, a Escola de 

Arquitetura e também o Centro Histórico de Guimarães. 

Ainda nesta universidade, o presidente da ABRUEM, realizou a entrega da 

placa de memória a passagem da delegação pela instituição ao reitor Antonio Cunha. 

Fundada em 1973, a UM, tem hoje, cerca de 1.200 docentes e 16 mil acadêmicos, 

distribuídos em cursos de graduação e pós-graduação e tem entres suas metas, 

realizar programas que visem o intercâmbio cultural, científico e técnico com 

instituições e órgãos internacionais, através da mobilidade de estudantes e docentes. 

Após um dia cheio e cansativo, partimos para a cidade do Porto, na qual 

ficamos até o dia 11. 

 

Antonio Joaquim (esq.), o reitor Antonio Cunha (centro) e o vice Rui Vieira de Castro  

 

  

Integrantes da delegação em encontro na UM  
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Data: 09/06/2011 

Cidade: Porto 

 

01. Universidade do Porto (UP) 

Em Porto, cidade conhecida mundialmente pelo vinho e patrimônio histórico, 

nossa delegação ficou hospedada no Hotel Mercure Porto. As 9h saímos para o 

encontro com o reitor da UP e com sua equipe e todos os diretores da instituição. A 

reunião ocorreu às 9h30 na reitoria da universidade. 

Durante este encontro, houve a assinatura de um convênio entre o reitor da 

Unicentro, Vítor Hugo Zanette e o da UP. Além disso, o presidente da ABRUEM, 

Antonio Joaquim Bastos da Silva, entregou ao reitor José Carlos Marques dos Santos 

uma placa para marcar a passagem da Missão Internacional da associação pela UP. 

Ainda na UP, realizamos uma visita a Livraria Lello, a Faculdade de 

Engenharia. Além disso, o reitor José Carlos Marques dos Santos nos ofereceu 

almoço e jantar de confraternização em nome da Universidade do Porto. O almoço foi 

realizado no Restaurante do INEGI e o jantar no Restaurante da Casa de Chá da Boa 

Nova. 

Considerada, atualmente a maior instituição de ensino e pesquisa científica 

de Portugal, a UP conta com aproximadamente 2.300 professores pesquisadores e 31 

mil estudantes, distribuídos nos 273 cursos de licenciatura, mestrado integrado, 

mestrado e doutorado. Além disso, a UP é uma instituição que valoriza convênios que 

viabilizem o intercâmbio cultural de acadêmicos e docentes. Prova disso, além é claro 

acordo assinado entre os reitores Zanette e Marques dos Santos, é que ao longo 

deste ano a UP deve receber 700 alunos brasileiros, isso sem contar os oriundos de 

outros países. 

 

  

Reunião com representantes da UP   Reitor Zanette, da Unicentro assina convenio com reitor da UP 
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Data: 10/06/2011 

Cidade: Porto 

 

01. Visita a Santiago da Compostela 

No dia 10 de junho, devido ao feriado nacional em Portugal, relaizamos uma 

visita a Santiago de Compostela, cidade espanhola conhecida mundialmente por ser 

um dos locais de peregrinação mais importantes do mundo. No dia 10 de junho, os 

portugueses comemoram o ‘Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades 

Portuguesas’. Esta data lembra a morte de Luís Vaz de Camões, um dos mais 

importantes poetas lusitanos. 

 

 

Data: 11/06/2011 

Cidade: Porto 

  

01. Dia livre na cidade do Porto 

 

 

Data: 12/06/2011 

Cidade: Porto 

 

01. Viagem a Coimbra e visita a Fátima 

 Neste dia nos despedimos da cidade do Porto e partimos para Coimbra, mas 

antes pudemos realizar uma visita a cidade de Fátima, onde pudemos conhecer o 

Santuário de Fátima. 
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Data: 13/06/2011 

Cidade: Coimbra 

 

01. Universidade de Coimbra (UC) 

Em nossa visita a UC fomos recepcionados pelo reitor João Gabriel Silva, 

pelo vice-reitor Joaquim Ramos de Carvalho e pela chefe da divisão de relações 

internacionais Maria Filomena Marques de Carvalho. Os reitores da ABRUEM tiveram 

a oportunidade de apresentar as potencialidades de suas respectivas universidades 

aos membros da Universidade de Coimbra presentes na reunião. O vice reitor também 

nos fez uma apresentação sobre a UC. Às 11h tivemos um intervalo para café e meia 

hora depois nos dirigimos para uma visita ao Núcleo Histórico da instituição. 

Ainda pela manhã, na mais antiga universidade lusitana, Antonio Joaquim 

Bastos da Silva entregou ao vice-reitor Joaquim Ramos de Carvalho, uma placa que 

marca a visita da Missão Internacional da associação à UC. Já após o almoço, que 

ocorreu no Restaurante no Polo II, nossa delegação teve a oportunidade de conhecer 

as instalações do Instituto Pedro Nunes. A Universidade de Coimbra é considerada a 

IES mais cosmopolita de Portugal, pois abriga estudantes de diversos países. 

Atualmente ela conta com cerca de 22 mil alunos, 1.500 professores e oito faculdades: 

Letras, Direito, Medicina, Ciências e Tecnologia, Farmácia, Economia, Psicologia e 

Ciências da Educação e Ciências do Desporto e Educação Física. 

 

 

Universidade de Coimbra fez parte do roteiro de visitas de nossa comitiva 
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Data: 14/06/2011 

Cidade: Aveiro 

 

01. Universidade de Aveiro (UA) 

Em Averio, cidade conhecida como a ‘Veneza de Portugal, nossa visita foi a 

UA, na qual fomos recepcionados, para reunião que ocorreu as 9h30, pelo reitor 

Manuel Assunção, e pelos vice-reitores Eduardo Silva, Carlos Pascoal Neto e pela 

assessora de ralações internacionais Carla Oliveira. No encontro, o presidente da 

ABRUEM, Antonio Joaquim Bastos da Silva realizou uma apresentação sobre o modo 

de funcionamento da associação. 

As 11h30 a comitiva se dividiu, enquanto uma parte conheceu o 

Departamento de Eletrônica e Telecomunicações a outra visitou o Departamento de 

Química. Após o almoço oferecido pela UA, que ocorreu no restaurante da 

universidade houve nova divisão da delegação, desta vez pudemos optar por 

conhecer ou o Departamento de Biologia ou o de Geociências. 

Ainda na Universidade de Aveiro, que abriga aproximadamente 13 mil alunos, 

entre cursos de graduação e pós-graduação, houve a assinatura de um acordo de 

cooperação entre o reitor da UA, Manuel Assunção e os reitores da UEPG, João 

Carlos Gomes; da UEMG, Dijon Moraes Junior e da UEM, Julio Santiago Prates Filho. 

Após a visita partimos para a capital lusitana, Lisboa, cidade na qual 

encerramos nosso ciclo de visitas. 

 

 

Delegação em reunião na UA 

     

Os reitores da ABRUEM assinaram acordo de cooperação com o reitor da UA, na primeira imagem está o reitor 

João Carlos da UEPG, na segunda Dijon Moraes da UEMG e na terceira, Julio Santiago da UEM 
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Data: 15/06/2011 

Cidade: Lisboa 

 

01. Universidade Católica Portuguesa (UCP) 

Nossa primeira visita na capital lusitana foi na UCP, onde fomos 

recepcionados pelo reitor Manuel Braga da Cruz na reitoria da instituição para uma 

reunião que ocorreu por volta das 11h. 

A UCP é espalhada por quatro Centros Regionais em Portugal (Braga, Porto, 

Beiras e Lisboa), e um Instituto em Macau. Distribuída por 15 unidades básicas, a 

Universidade Católica Portuguesa oferece atualmente 47 licenciaturas, mais de quatro 

dezenas de pós-graduações, mestrados e doutorados, frequentadas por 12.000 alunos 

e nas quais ensinam cerca de 1.000 professores. 

Após a reunião fizemos uma pausa para o almoço, oferecido pelo CRUP, 

para logo nos encaminharmos para a próxima IES a ser visitada. 

 

 

Reitores em encontro na UCP 
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02. Universidade Nova de Lisboa (UNL) 

Na UNL, nossa comitiva foi recebida pelo reitor Antonio Rendas e pelo vice-

reitor José Esteves Pereira. Fundada em 1973, esta IES tem como missão a pesquisa 

no plano internacional, privilegiando áreas interdisciplinares, incluindo a pesquisa 

norteada para a resolução dos problemas que afetam a sociedade. 

Nesta universidade foram assinados inúmeros protocolos de parceria com os 

representantes das associadas à ABRUEM. A saber, os representantes das seguintes 

filiadas assinaram acordos de cooperação com a NOVA, como é popularmente 

chamada a UNL pelos portugueses: os reitores Antonio Joaquim Bastos da Silva da 

UESC, Nádina Aparecida Moreno da UEL, João Carlos Gomes da UEPG, Jairo José 

Campos da Costa da UNEAL, Rozangela F. Wyszomirska da UNCISAL, Julio Santiago 

Prates Filho da UEM, Fernando Guaragna Martins da UERGS, José Bites de Carvalho 

da UNEB, Vitor Hugo Zanette da UNICENTRO, Alcibiadez Luiz orlando da UNIOESTE, 

Marília Brasil Xavier da UEPA, Carlos Alberto Pereira da Silva da UESPI, Carlos 

Fernando de Araújo Calado da UPE, Paulo Roberto Pinto Santos da UESB e o vice-

reitor Rinaldo Bernadelli Junior da UENP. 

É importante lembrar que a NOVA se orgulha em ser a universidade 

portuguesa mais bem colocada em ranking divulgado em setembro de 2010 pelo QS 

Top World Universities, que considera entre outros indicadores a internacionalização 

do corpo docente e dos estudantes das instituições avaliadas. 

 

 

Missão Internacional da ABRUEM na NOVA 
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Os seguintes integrantes da comitiva de nossa associação assinaram acordo na 

Universidade Nova de Lisboa com o reitor da NOVA, Antonio Rendas 

   

          Nádina Aparecida Moreno da UEL           João Carlos Gomes da UEPG        Jairo José Campos da Costa da UNEAL 

 

   

          Rozangela F. Wyszomirska da Uncisal           Julio S. Prates Filho da UEM        Rinaldo Bernadelli Júnior, vice da UENP 

 

   

  Fernando Guaragna Martins da UERGS           Dijon Moraes Junior da UEMG        Paulo R. Pinto Santos da UESB 

 

   

         Vitor Hugo Zanette da Unicentro    Alcibiades Luiz Ornlando da Unioeste       Marilia Brasil Xavier da UEPA 

 

     

     Carlos Alberto Pereira da Silva da UESPI        Carlos F. de Araújo Calado da UPE     Antonio Joaquim B. da Silva da UESC 
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Data: 16/06/2011 

Cidade: Lisboa 

 

01. Universidade Aberta (UAb) 

Na UAb, na qual tínhamos uma reunião marcada para às 9h30, nossa Missão 

Internacional foi recepcionada pelo reitor Carlos Reis e pela vice-reitora Carla Oliveira. 

Com esta universidade a reitora da UEL, Nádina Aparecida Moreno e o reitor da 

UEPG, João Carlos Gomes firmaram um acordo de cooperação internacional que visa 

à mobilidade acadêmica. 

A UAb, pioneira no ensino superior a distância em Portugal, tem promovido 

ações relacionadas com a formação superior e a formação contínua, contribuindo 

igualmente para a divulgação e a expansão da língua e da cultura portuguesas, em 

especial em países e comunidades que tem o português como idioma oficial.  

 

 

Delegação da ABRUEM em encontra na UAb 
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02. Universidade de Lisboa (UL) 

Ao meio dia, do dia 16, almoçamos na Universidade de Lisboa, a convite do 

reitor Nóvoa. Nesta instituição, de tradição histórica e que preza pela pesquisa a 

serviço da comunidade, tivemos uma reunião que ocorreu às 15h, com o reitor António 

Sampaio da Nóvoa, com o vice-reitor António Vasconcelos Tavares e com os 

professores Tomás Patrocínio e Conceição Santos Silva. 

Ainda na UL, o presidente da ABRUEM, Antonio Joaquim Bastos da Silva 

realizou uma apresentação sobre o modo de funcionamento da ABRUEM. Além disso, 

o reitor da UEM, Julio Santiago Prates Filho, a reitora da UEL, Nádina Aparecida 

Moreno e o reitor da UEPG, João Carlos Gomes assinaram convênios de cooperação 

com o reitor, António Sampaio da Nóvoa. 

Uma das visões da Universidade Lisboa para este ano é a internacionalização 

do ensino superior através de relações, como as que podem surgir com as filiadas a 

ABRUEM. A UL também busca investir na atração de estudantes de outros países, 

principalmente no nível da pós-graduação. 

 

 

Presidente Antonio Joaquim (esq.) e o reitor António Sampaio da Nóvoa (dir.) 
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Data: 17/06/2011 

Cidade: Lisboa 

 

01. Universidade Técnica de Lisboa (UTL) 

Na UTL participamos de uma reunião, por volta das 11h30, com o reitor 

Fernando Ramôa Ribeiro, com a vice-reitora Maria da Conceição Peleteiro e com a 

coordenadora de relações externas, Isabel França. Na ocasião, a reitora da UEL 

Nádina Aparecida Moreno assinou com Ramôa Ribeiro um acordo de cooperação 

internacional. 

O reitor Fernando Ramôa Ribeiro ainda recebeu do presidente da ABRUEM, 

Antonio Joaquim Bastos da Silva e do vice, João Carlos Gomes uma placa 

comemorativa à passagem da Missão Internacional da associação pela UTL. Além 

disso, ambos, juntamente com o reitor da UEM, Júlio Santiago Prates Filho 

entregaram a Ramôa Ribeiro material de suas respectivas IES. 

Às 15h realizamos o último compromisso da Missão Internacional da 

ABRUEM em terras portuguesas: visitamos na UTL os departamentos de Agronomia, 

Ciências Sociais e Engenharia. 

A UTL foi fundada em 1930 e, atualmente conta com 22.503 alunos, sendo 

9.177 de licenciatura, 8.391 de pós-graduação,  3.223 de mestrado e 1.712 de 

doutorado,  tendo um orçamento que se aproxima dos 170 milhões de euros por ano. 

 

Integrantes da comitiva na última IES visitada, a UTL 
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Gostaria neste momento de agradecer a cooperação e compreensão de todos 

os participantes da comitiva, fazendo assim com que as atividades e compromissos 

assumidos com as IES lusitanas, CRUP e Embaixada de Portugal no Brasil fossem 

atendidos com a maior dedicação e atenção possível. 

 

 

 

Carlos Roberto Ferreira 

Secretário Executivo da ABRUEM 

 


