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PRAZO DE INSCRIÇÕES PARA CHAPA ÀS ELEIÇÕES DA 
DIRETORIA DA ABRUEM ESTÁ ABERTO
 Foi publicado na última quarta-feira, 27, o edital de convocação para as 
eleições da Diretoria da Associação Brasileiras dos Reitores das Universidades 
Estaduais e Municipais (Abruem), biênio 2020-2022. Neste ano, em virtude da 
pandemia da covid-19, as eleições ocorrerão de forma online no dia 15 de 
julho, às 14h, por meio de Reunião Extraordinária do Conselho Pleno. 

 As inscrições de chapas para concorrerem às eleições devem ser 
realizadas até as 18h do dia 29 de junho. A chapa deve ser composta por 
candidatos a presidente, vice-presidente, Conselho Deliberativo e Conselho 
Fiscal, sendo três titulares e três suplentes para cada conselho.

 As eleições ocorrerão por meio de voto secreto. Em caso de chapa 
única, será realizada eleição por aclamação. Poderão votar e serem votados 
os membros efetivos aptos a voto conforme o Estatuto da Abruem. 

 Clique aqui para acessar o Estatuto. 

 O associado que não puder participar das eleições poderá designar, 
mediante procuração particular com poderes específicos para a finalidade 
respectiva, representante para o ato de votação online. A procuração deverá 
ser enviada à Abruem (abruem@abruem.org.br e abruem@gmail.com ) até as 
18h do dia 13 de julho. 

 No dia 3 de julho serão homologadas e divulgadas as chapas inscritas e 
entre 4 e 14 de julho é o prazo para as campanhas eleitorais. A posse ocorrerá 
na primeira quinzena de agosto. 

Clique aqui para acessar o edital de convocação das eleições da Abruem. 

Clique aqui para acessar o modelo de inscrição de chapa. 

 Compuseram a comissão que elaborou o edital de convocação para as 
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http://www2.abruem.org.br/wp-content/uploads/2017/05/Estatuto-Abruem.pdf
http://abruem.org.br/images/EDITAL_-_ELEI%C3%87%C3%95ES_DIRETORIA_ABRUEM_-_BI%C3%8ANIO_2020-2022.pdf
http://abruem.org.br/images/Modelo_Inscri%C3%A7%C3%A3o_de_Chapa.doc


eleições, os professores Gustavo Pereira da Costa, reitor da Universidade 
Estadual do Maranhão, Raul Ernesto Lopes Palácio, reitor da Universidade 
Estadual do Norte Fluminense, e Carlos Roberto Ferreira, secretário Executivo 
da Abruem. . 

 A Comissão Eleitoral que acompanhará todo o processo sucessório da 
Diretoria da Abruem é composta pelos reitores Antonio Guedes Rangel 
(presidente da Abruem), Gustavo Pereira, Raul Ernesto Lopes, José Alfredo de 
Pádua, e pelo vice-reitor da Unesp, Sérgio Roberto Nobre.

Cronograma Eleitoral

27/maio  Divulgação do Edital de Convocação da Eleição da Diretoria  
   da Abruem

29/jun - 18h00 Término do recebimento de inscrições com a composição   
   da chapa completa (Presidente, Vice-Presidente, Conselho   
   Deliberativo e Conselho Fiscal) 

03/jul   Homologação, divulgação das Chapas inscritas

04/jul   Início do prazo de campanha eleitoral para as Chapas   
   inscritas 

14/jul   Término do prazo de campanha eleitoral

15/jul –14h00 Realização da Reunião Extraordinária online do Conselho   
   Pleno para eleição da Diretoria Abruem 2020/2022


