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TOMA POSSE NOVA DIRETORIA DA ABRUEM

A diretoria, eleita e empossada nesta quarta-feira, 15, atuará no biênio 2020-2022
Foi realizada na tarde
desta quarta-feira, 15, a
eleição para a escolha da
Diretoria da Associação
Brasileira dos Reitores das
Universidades Estaduais e
Municipais (Abruem) que
estará à frente da Associação
no biênio 2020-2022. Foram
eleitos por unanimidade aos
cargos de presidente e
vice-presidente da Abruem,
respectivamente, os professores Rodrigo Zanin, reitor da Universidade do
Estado do Mato Grosso (Unemat), e Pedro Henrique Falcão, reitor da
Universidade de Pernambuco (UPE).
A eleição ocorreu durante Reunião Extraordinária do Conselho Pleno da
Abruem, da qual participaram reitores de dezenas de universidades estaduais
e municipais do País. A reunião foi conduzida pelo então presidente da
Abruem, professor Antonio Guedes Rangel Júnior, que também é reitor da
Universidade Estadual da Paraíba (UEPB).
Rangel Júnior destacou no
início de em sua fala que deixaria
registrado, não somente como
forma de justiça do ponto de vista
moral e humano, mas também no
sentido político do termo, a
ausência do ex-presidente da
Abruem, professor Haroldo
Reimer. Reimer deixou a
presidência da Abruem em abril de
2019 após ter que pedir o
afastamento de suas funções de
reitor da Universidade Estadual de Goiás (UEG).
"Confesso com muita sinceridade que em momento algum pude
pensar ou planejar assumir a presidência da Abruem, principalmente
naquelas circunstâncias. A mim coube assumir as responsabilidades que a
vida e a história impõem", aﬁrmou. De acordo com o reitor, é dessa forma
também que tem discutido, frente à Abruem e à Universidade, o
enfrentamento da covid-19.

"São desaﬁos que não
temos o direito de dizer que
não vamos enfrentar. Pelo
contrário. A realidade está nos
desaﬁando a ousar, a assumir
uma atitude de protagonismo.
[...] Na nossa condição de
educadores, jamais podemos
abrir mão da possibilidade de
aprender, de nos abrirmos para
o aprendizado. Se não sabemos
ainda o que e como fazer, a ideia é que descubramos", frisou o presidente.
O reitor da UEPB discorreu ainda sobre suas atuações à frente da
Abruem ao longo destes dois anos e explicou algumas situações que têm
ocorrido em universidades aﬁliadas. Rangel Júnior também ressaltou a
necessidade de se lutar pela autonomia universitária, sobretudo neste
contexto político pelo qual o Brasil passa. "Vivemos enfrentamentos e
desaﬁos muito sérios nesta questão do governo federal. É um período de
muitas diﬁculdades para todos os gestores e gestoras de um modo geral. Um
período de contestação muito forte a políticas já consolidadas na graduação,
pós-graduação, na pesquisa de um modo geral. E isso demandou de todos
nós ações diferenciadas, demandou de nós um tensionamento maior", aﬁrma
o reitor.
O professor agradeceu a todos pela possibilidade de estar à frente da
Abruem e por terem enfrentado, coletivamente, os desaﬁos impostos.
Logo após a fala de Rangel Júnior, diversos reitores se manifestaram
verbalmente ou via chat, parabenizando o reitor por sua gestão à frente da
Abruem e por todo o trabalho desenvolvido. "Devemos a você, professor
Rangel, não apenas os parabéns por sua gestão, mas principalmente nossos
agradecimentos por sua generosidade e dedicação à causa da Abruem e da
universidade brasileira", aﬁrmou o reitor da Universidade Estadual do
Sudoeste da Bahia, Luiz Otávio de Magalhães.

Eleições
Após a fala do presidente da Abruem,
foi dado início aos procedimentos formais
das eleições. O secretário Executivo da
Abruem, professor Carlos Roberto
Ferreira, leu os nomes dos componentes
da chapa inscrita nas eleições. Em
seguida, foi dada a palavra aos membros
da chapa.
Em sua fala, o reitor da UPE, Pedro
Falcão, parabenizou o então presidente da Abruem por todo o esforço e
trabalho para conseguir presidir a Abruem mesmo em meio a tantas
adversidades. Ele também agradeceu pela indicação para participar da chapa

como vice-presidente e destacou que só por meio da união das universidades
"é que vamos conseguir caminhar, dar passos para a frente. Reaﬁrmo o
compromisso com as universidades como um todo. Estamos juntos com
todas as 45 universidades nessa luta".
Durante seu discurso, o reitor da Universidade do Estado do Pará
(Uepa), Rubens Cardoso, que é membro do Conselho Deliberativo da Abruem,
explicou um pouco sobre as atribuições do Conselho e destacou que os
membros da chapa estão prontos para auxiliar nas tomadas de decisões que
forem necessárias para fortalecer cada vez mais a Associação.
Ainda usou a fala a reitora da Universidade do Estado de Minas Gerais,
Lavínia Rosa Rodrigues, que discorreu sobre o Conselho Fiscal. Após o
discurso do candidato a presidente da Abruem, Rodrigo Zanin, foi realizada,
por aclamação, a eleição. A chapa foi eleita por unanimidade.
Presidência – O reitor Rodrigo Zanin começou sua fala parabenizando a
gestão do professor Rangel frente à Abruem e a forma com que a Associação
tem se colocado dentro do cenário nacional em defesa da Educação Superior
Pública. "A principal função que
nós temos enquanto Associação
é estarmos unidos na defesa da
educação pública de qualidade
e para isso temos algumas
etapas fundamentais", ressaltou
o reitor ao explicar que estas
etapas foram registradas em
um documento de
compromisso da chapa.
"Temos sempre que lutar
pela autonomia universitária. E
juntos conseguimos fazer esse enfrentamento. E volto a dizer que ainda
passaremos por momentos muito duros para lutar por essa autonomia.
Vencer essa luta só é possível caso estejamos integrados. Quanto mais
integrados estivermos, mais forte conseguiremos ser e mais soluções
conseguiremos oferecer e compartilhar", aﬁrmou.
O reitor destacou que em meio a um momento muito difícil pelo qual
as universidades passavam, ainda veio a pandemia da covid-19 que desaﬁou a
todos a repensarem práticas e ações. "Só conseguiremos passar por esse
momento se estivermos fortalecidos. Nós não podemos nos esquecer que
somos os responsáveis por aproximadamente 50% dos alunos de educação
superior pública de todo o País", ressaltou o reitor.
Ele ainda explicou que as universidades representadas pela Abruem
são as responsáveis pelo ensino superior no interior do Brasil e que todas as
vezes que um novo gestor assume um estado ou um município é necessário
um exercício junto a ele para demonstrar a importância das universidades.
"Vamos continuar o belo trabalho que tem sido feito na Abruem e
fortalecer cada vez mais a Associação", reiterou.

Posse
Após as eleições por aclamação, o secretário executivo da Abruem leu o
termo de posse da chapa eleita. A partir daí, o reitor Rangel Júnior passou a
palavra para Rodrigo Zanin, que assumiu a presidência da reunião.
Diversos reitores pediram a palavra ou enviaram mensagens via chat
parabenizando a chapa eleita e desejando uma boa gestão. O presidente
eleito da Abruem ainda leu a carta de intenções da nova Diretoria da
Associação.

Presidente e vice-presidente
Rodrigo Bruno Zanin
Rodrigo Bruno Zanin ocupa hoje a função de reitor (Gestão 2019 - 2022)
da Universidade do Estado de Mato Grosso, foi pró-reitor de Pesquisa e
Pós-Graduação e diretor do Câmpus de Sinop. Rodrigo é graduado em
Matemática pela Unesp, com Mestrado e Doutorado na área de Ciências
Cartográﬁcas, também na Unesp. Seus trabalhos são na área de Análise de
Imagens Digitais com especial atenção a Visão Computacional aplicada a
Fotogrametria e às Geotecnologias.
É professor Universitário desde de 1998 atuando
principalmente na área de Matemática Aplicada, em
diversas instituições públicas e privadas. No ano de
2006 Zanin iniciou sua jornada com Dedicação
Exclusiva para Unemat, atuando como pesquisador,
professor e/ou gestor da Instituição.
Pedro Henrique de Barros Falcão
O professor Pedro Henrique de Barros Falcão é,
atualmente, reitor da Fundação Universidade de
Pernambuco (UPE). É Doutor em Ensino, Filosoﬁa e
História das Ciências, pela Universidade Federal da
Bahia, Mestre em Ciências na área de Biologia Celular e Molecular pela
Fundação Oswaldo Cruz e Bacharel em Ciências Biológicas pela Universidade
Federal Rural de Pernambuco.
É professor adjunto com dedicação exclusiva
da UPE, ministra a disciplina de Metodologia
Cientíﬁca nos cursos de Graduação em Licenciatura
em Ciências Biológicas; Computação e nos cursos de
Bacharelado em Medicina, Direito e Administração.
Atua principalmente nos seguintes temas: educação,
ensino, aprendizagem, ciências e metodologia da
pesquisa. Foi pró-reitor administrativo da UPE de
junho de 2013 a abril de 2014 e secretário executivo
de Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco
em 2014.
Conﬁra a Carta de intenções da Diretoria Eleita

ABRUEM – Compromissos gestão 2020 - 2022
• Manter na condução da ABRUEM a ética, a eﬁciência, sempre prezando e
priorizando o fortalecimento do espírito democrático e colegiado da
associação e a defesa da Autonomia Universitária das associadas;
• Manter na gestão e na representação da ABRUEM, junto aos entes
públicos, agências e agentes políticos, a independência e impessoalidade,
sempre na defesa dos interesses e posições construídas e debatidas no
coletivo das nossas associadas;
• Buscar, no coletivo das associadas, um fortalecimento da educação
superior como bem público, patrimônio social, com a importância estratégica
para o desenvolvimento do país e das regiões em que as associadas se
encontram.
• Integrar nossas associadas para fortalecer a ciência, tecnologia, inovação e
a educação superior pública de qualidade, capaz de gerar compromissos e
mobilidade social. Fazer da nossa integração um vetor de educação pública,
que seja mais que uma rubrica do orçamento, um número, um dado
quantitativo do crescimento de nossas associadas. Promover com nossa
integração, uma política de educação que seja parte estratégica de um projeto
de nação, considerando nossa atuação capilarizada.
• Continuar a fomentar e fortalecer nossas formas e mecanismos de
cooperação entre as IES associadas para transformar o intercâmbio entre as
Universidades associadas na ABRUEM uma ferramenta de integração entre
suas comunidades;
• Garantir a continuidade da política de promoção e visibilidade da ABRUEM
o fortalecimento de sua marca junto aos distintos públicos por meio de sua
comunicação entre os pares e ao público externo;
• Fomentar na ABRUEM os processos de Internacionalização, como forma
de apropriação de experiências de gestão acadêmica em outros países.
Propor no coletivo da associação um diferencial a mais as nossas missões,
para além dos acordos bilaterais entre as instituições, a oportunidade de
conhecermos in loco experiências bem-sucedidas de gestão acadêmica,
inovações no Ensino de graduação e pós-graduação, de Pesquisa e Extensão,
bem como de gestão administrativa das universidades visitadas nas missões;
• Fomentar a solidariedade e a cooperação entre as IES associadas quando
da instalação de crises e/ou sua agudização, seja por intermédio de
posicionamentos públicos ou mesmo pela presença física de representação
da ABRUEM, a depender das necessidades e das condições materiais;
• Fortalecer e integrar o trabalho das nossas câmaras, para que estas
continuem subsidiando, na tomada das decisões, os gestores de nossas IES
associadas, de forma cooperativa e colaborativa para desenvolvimento de

políticas e ações das associadas;
• Fomentar a convivialidade e fraternidade entre gestores e gestoras e
demais membros participantes das IES associadas nos encontros, reuniões e
fóruns da ABRUEM;
• Fortalecer a ABRUEM enquanto rede de instituições e pessoas.
É o nosso compromisso!
Rodrigo Bruno Zanin
Presidente da Abruem
Pedro Henrique de Barros Falcão
Vice-presidente da Abruem
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