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FALTAM 10 DIAS PARA O ENCERRAMENTO DAS 
INSCRIÇÕES PARA AS CHAPAS QUE PARTICIPARÃO 
DAS ELEIÇÕES DA ABRUEM
 Encerram-se às 18h do dia 29 de junho o prazo para o cadastramento 
das chapas que concorrerão às eleições para Diretoria da Associação 
Brasileiras dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais (Abruem), 
biênio 2020-2022. 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.

Clique aqui para acessar o modelo de inscrição de chapa.

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

 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 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.

 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.

Eleições para a 
Diretoria da Abruem
Biênio 2020-2022 

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


 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

INSTITUIÇÕES REALIZAM WEBINAR INTERNACIONAL 
“ENFRENTAMENTO À COVID-19: HORIZONTES DA 
EDUCAÇÃO”

 Com o objetivo de discutir como será o “novo 
futuro” da educação pós-pandemia, será 
realizado entre os dias 22 e 24 de junho o 
Webinar Internacional “Enfrentamento à 
Covid-19: horizontes da Educação”. A iniciativa é 
de uma parceria entre Crub, Abruem, Abiee, 
Abruc, Acafe, Andifes, Anec, Anup, Comung e 
Forcom. 

Realize sua inscrição gratuita no evento 
CLICANDO AQUI.

 O evento está sendo realizado em meio às 
profundas mudanças na sociedade e na educação provocadas pela pandemia 
do novo coronavírus. Entre os intuitos do Webinar está auxiliar as Instituições 
de Educação Superior e Básica a se prepararem melhor para esse período de 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetsIh9roiCCokAcMADjPmTB-ewCwkZR75kraBBv0OvH-ppgg/viewform


pandemia e também 
pós-pandemia por meio do acesso 
a informações atualizadas, como 
os Pareceres do Conselho Nacional 
da Educação, as Portarias do 
Ministério da Educação, as 
decisões dos Tribunais Superiores 
e as notas do Ministério da Saúde. 

 Para o presidente da 
Associação Brasileira dos Reitores 
das Universidades Estaduais e 
Municipais (Abruem), professor 
Antonio Guedes Rangel, o webinar 
é de extrema importância 
sobretudo pelo fato de que este período está sendo um desafio para todas as 
instituições de educação no mundo, assim como é desafiador entender como 
será o pós-pandemia. “É muito difícil fazermos previsão. O importante é 
compreendermos nesse momento que passos poderão ser dados e que tipo 
de planejamento poderá ser feito de modo a adequar as Instituições todas, 
públicas e privadas, às grandes mudanças que estão ocorrendo”, destacou o 
presidente.

 Ele ainda ressaltou que é fundamental, sem dúvida alguma, qualquer 
tentativa de lançar luz sobre todo esse momento que a sociedade vive e que 
essa é a tentativa do Webinar e de seu conjunto de palestrantes, que não é 
composto apenas por educadores, mas educadores e juristas renomados. Ele 
também convidou todas as afiliadas da Abruem a participarem do evento, 
mobilizando suas comunidades acadêmicas, sobretudo professores, para 
acompanharem o evento. 

Webinar
 Durante três dias de evento, o Webinar trará reflexões sobre novas 
perspectivas e discutirá práticas e estudos mundiais mais recentes para que 
reitores, dirigentes de instituições de ensino, diretores de escola, 
coordenadores, professores e corpo jurídico possam fazer o possível para 
voltar à presencialidade com o menor nível de risco. A proposta de um 
Protocolo Educacional de retorno às atividades escolares acadêmicas, 
antevendo um possível retorno, também será compartilhada.

 O evento abordará três dimensões que impactam diretamente na 
dinâmica da presencialidade – epidemiológica, pedagógica e jurídica. Os 
conferencistas do evento atuam diretamente em cada uma dessas dimensões 
e estão dedicados em trabalhos estratégicos e de pesquisa sobre a covid-19.



Programação

22/06 - das 17h às 19h
Dimensão Epidemiológica
Conferencistas: Dr. Unaí Tupinambás e Dra. Amy McNeill
Mediador: Dr. Flávio Guimarães

Os Conferencistas apresentarão dados atualizados sobre o avanço da 
covid-19, como tem sido a retomada das aulas presenciais em países onde já 
houve a reabertura das escolas e quais medidas se mostram seguras e 
efetivas para a saúde.

23/06 - das 17h às 19h
Dimensão Pedagógica
Conferencistas: Dra. Alenoush Soryan e Dr. Jamil Salmi
Mediador: Dr. Vidal Martins

A pandemia de COVID-19 desencadeou grandes mudanças na educação, com 
destaque para práticas de ensino e aprendizagem mediadas por tecnologia. 
Conferencistas com expertise em educação, desenvolvimento acadêmico, 
qualidade curricular, sistemas de avaliação, liderança acadêmica e políticas 
educacionais vão debater o futuro da educação, explorando estratégias de 
curto e longo prazo para vencer os desafios e aproveitar as oportunidades 
desses novos tempos.

24/06 - das 17h às 19h
Dimensão Legal/Jurídica
Conferencistas: Dr. Henrique Lago e Dr. Lênio Streck
Mediador: Dr. Dyogo Patriota

Os Conferencistas com larga trajetória e reconhecimento no mundo jurídico, e 
com expertise nas áreas trabalhista e civil voltadas ligadas à educação, vão 
problematizar quais os prováveis riscos e atitudes preventivas às questões de 
saúde devem ser consideradas para que as instituições de ensino superior e 
escolas de ensino básico.

 Para outras informações, é só clicar no site do evento: Horizontes da 
Educação.

https://horizontesdaeducacao.org.br/
https://horizontesdaeducacao.org.br/

