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TEM INÍCIO 65° FÓRUM NACIONAL DE REITORES
A Associação Brasileira dos Reitores das
Universidades Estaduais e Municipais (Abruem) e a
Universidade Estadual do Maranhão (Uema) deram
início, nesta quarta, 23 de outubro, ao 65º Fórum
Nacional de Reitores, com o tema “Universidade
pública, desenvolvimento e soberania: desafios do
presente e caminhos para o futuro”. O evento acontece
até o dia 26 de outubro, com uma vasta programação.
”Dias em que teremos uma discussão sobre os
desafios do presente e os caminhos para o futuro.
Vamos tratar de uma agenda de interesse das universidades e da sociedade, com temas
que ocupam diariamente nosso cotidiano acadêmico. As instituições que aqui
comparecem representam 40% da produção científica do país. Então, é muito relevante
e o Fórum já se consagrou como um espaço de
reflexão e discussão sobre a educação superior nos
estados brasileiros”, afirmou o reitor da Uema, Gustavo
Costa.
O presidente da Abruem e reitor da
Universidade Estadual da Paraíba, Antônio Guedes
Rangel Júnior, destacou que “a ciência, a tecnologia e o
conhecimento tem que está na primeira linha de
qualquer projeto de nação. A nossa realidade não é
fácil. Por isso, me sinto aqui representando um
conjunto de ideias, projetos, sonhos que de fato pensa
em ver esse país transformado”.
Durante a solenidade de abertura, o governador do Maranhão, Flávio Dino,
ministrou a palestra “Educação pública, desenvolvimento e soberania”.
“Nós valorizamos muito esse trabalho que a Abruem faz de representação
dessas universidades de todo o país. É muito importante que nesse momento haja essa
união em torno da defesa da educação, da defesa dessa política pública que é
imprescindível para que haja desenvolvimento, soberania e oportunidade iguais,
chance das pessoas realizarem seus sonhos. E isso se viabiliza por meio do
fortalecimento dessas instituições”, enfatizou o governador.
Na ocasião, o presidente da Abruem homenageou o reitor da Uema, com uma
placa alusiva ao evento. O encerramento ficou por conta do Bumba Meu Boi de Axixá,
que mostrou toda a magia da cultura maranhense.
Durante o fórum, reitores e representantes de universidades de várias regiões do Brasil
discutirão temas importantes para a educação superior no país, entre eles, Elaboração
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