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ABRUEM CHEGA AO FINAL DO ANO COM BALANÇO 
POSITIVO DE SUAS ATIVIDADES

Em um ano marcado por incertezas e indefinições, por isolamento e 
distanciamento, a Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais 
e Municipais (Abruem) se reinventou, assim como todas as suas 46 afiliadas, 
para garantir aos discentes dos cantos mais remotos do País uma educação de 
qualidade e proporcionada de forma segura. A pandemia da covid-19 tem feito com 
que processos educacionais sejam acelerados, talvez em décadas, e, sobretudo, 
mostrado à população que a salvação do mundo passa pelo investimento em 
saúde, educação e ciência e tecnologia.

“Todas as Universidades mundo afora se viram com a missão de se reinventar 
em meio a essa pandemia. Docentes, discentes,gestores e servidores técnicos 
administrativos, todos tiveram que se adaptar à nova realidade para garantir que 
os prejuízos acadêmicos fossem os menores possíveis para todos”, destaca o 
presidente da Abruem, Rodrigo Zanin. 

Diante dessa nova realidade, a Abruem decidiu no mês de março suspender 
suas reuniões administrativas, no entanto, em abril as reuniões foram retomadas 
de forma online via plataforma Google Meet. A participação dos reitores se deu 
de forma efetiva e as reuniões foram, a cada mês que se passou, mais produtivas.

Eleições

Também de forma online foram 
realizadas as eleições para a escolha da 
Diretoria da Abruem que está 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 
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do Mato Grosso, e Pedro Henrique Falcão, reitor da Universidade de 
Pernambuco.

A eleição ocorreu em 15 de julho durante Reunião Extraordinária do 
Conselho Pleno da Abruem. A reunião foi conduzida pelo então presidente 
da Abruem, professor Antonio Guedes Rangel Júnior, que também é reitor da 
Universidade Estadual da Paraíba.

“Confesso com muita sinceridade 
que em momento algum pude pensar 
ou planejar assumir a presidência da 
Abruem. 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 Rangel Júnior em seu 
discurso. 

Durante a posse, o vice-presidente da Abruem, Pedro Falcão, 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 46 universidades nessa luta”.

Já o presidente da Abruem, em seu discurso de posse, ressaltou que em 
meio a um momento muito difícil pelo qual as universidades já 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.

“Vamos continuar o belo trabalho que tem sido feito na Abruem e 
fortalecer cada vez mais a Associação”, reiterou.

Câmaras Técnicas

Ao longo do ano as Câmaras Técnicas 
da Abruem realizaram várias reuniões com 
o intuito de trocar experiências e alinhar 
estratégias de atuação frente à realidade 
imposta pela pandemia da covid-19. As 
Câmaras de Graduação, Pós-Graduação, 
EaD e Internacionalização e Mobilidade, 
inclusive, realizaram reuniões conjuntas 
para traçar estratégias para a continuidade das ações de mobilidade, tendo 
como foco a forma virtual.
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As Câmaras também foram as responsáveis pela realização de pesquisas 
entre as universidades afiliadas no sentido de se traçar um panorama da 
situação das universidades estaduais e municipais do País frente à realidade 
vivida. 

Aproximação

Neste ano, a Abruem tem passado 
por um processo de aproximação com 
diversas entidades e instituições. A 
Associação passou a ter um papel mais 
atuante dentro do Fórum do Conselho 
de Reitores das Universidades 
Brasileiras, sendo representada pelo 
seu vice-presidente, Pedro Falcão.

A partir do segundo semestre 
a Abruem também passou a ter 
reuniões periódicas com a Secretaria 
de Educação Superior do Ministério da 

Educação com o intuito de levar as demandas das universidades estaduais e 
municipais ao Ministério de forma regular. 

Ainda em 2020, a Associação e as afiliadas tiveram uma maior 
aproximação com a Rede Nacional de Pesquisa (RNP), abrindo possibilidades 
de parcerias e resoluções de problemas. O presidente da Abruem, Rodrigo 
Zanin, inclusive, foi um dos palestrantes do Fórum RNP 2020 Digital. Ele, 
juntamente com o presidente do Conselho Nacional das Instituições da Rede 
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif), Jadir José 
Pela, e o presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições 
Federais de Ensino Superior (Andifes), Edward Madureira, discutiram “O que 
o ensino superior e tecnológico aprendeu em 2020 e como isso moldará o 
futuro da educação”.

Seminário

Diante da necessidade de 
isolamento social, a Abruem não 
realizou nenhum de seus tradicionais 
Fóruns anuais. No entanto, no final 
do mês de novembro foi realizado um 
Seminário com a temática “Desafios 
do Ensino Remoto Emergencial na 
Educação Superior”. O evento contou 
com a participação de reitores, pró-

reitores e representantes de universidades de todo o Brasil.

Durante o evento, todas as Câmara Técnicas da Abruem realizaram 
palestras e discussões com temáticas que abordavam a Educação Superior em 
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tempos de pandemia da covid-19. O 
Seminário foi realizado pela Abruem 
com a parceria da UPE e da UEG. 

De acordo com Rodrigo Zanin, 
o evento foi muito produtivo, 
com avanços consideráveis em 
diversas discussões. “ Os resultados 
dos trabalhos das Câmaras foi 
fantástico”, destacou.

Acesse AQUI a gravação do 
evento e confira as discussões realizadas. 

Assessoria de Comunicação Social da Abruem

 ÚLTIMA REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA ABRUEM 
DE 2020 É REALIZADA DE FORMA ONLINE

Ocorreu na quarta-
feira, 16, a última reunião 
administrativa de 2020 da 
Associação Brasileiras dos 
Reitores das Universidades 
Estaduais e Municipais 
(Abruem). Participaram do 
evento, que ocorreu via 
plataforma Google Meet, 
reitores do Brasil inteiro.

No início da reunião, os participantes fizeram uma avaliação sobre o 
Seminário da Abruem realizado no final do mês de novembro. Para o reitor 
da Universidade do Estado da Bahia, José Bites, o Seminário foi muito 
importante para a troca de experiências entre os membros da Abruem. 

De acordo com o reitor da Universidade do Estado do Pará, Rubens 
Cardoso, com o Seminário, “todos nós ganhamos por, de certo modo, termos 
deixado de ser opinativos e passarmos a ser factuais. No momento em que 
o Seminário se tornou mais factual, tratando de fatos e dados, pudemos 
somar experiências para resolver assuntos complexos e esse é um caminho 
que nos ajuda muito”, ressaltou.

O reitor explicou que o compartilhamento das ideias revigora, dá mais 
resiliência e capacidade de resolução. “Quanto mais fizermos discussões 
factuais, melhor para nós e para as nossas Universidades”, afirmou.

Em sua fala, o presidente da Abruem, Rodrigo Zanin,  fez uma avaliação 
positiva do evento. Segundo ele, o Seminário cumpriu a missão de levar às 

http://www.abruem.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=396:seminario-virtual-da-abruem&catid=80:noticias&Itemid=562
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universidades as realidades das outras instituições. “Pudemos perceber que 
vivemos os mesmos problemas, mas em momentos e escalas diferentes”, 
ponderou.

O presidente ainda afirmou que a partir do próximo ano o site da Abruem 
terá um espaço de maior visibilidade para as ações das Câmaras Técnicas, 
com o compartilhamento das agendas de atividades e discussões realizadas. 
“O Seminário mostrou o quanto podemos ser cooperativos. Conseguimos 
criar um movimento de expor e ajudar uns aos outros”, ressaltou.

Câmaras

Durante a reunião administrativa, 
outro ponto de pauta abordado foi a 
composição das Câmaras Técnicas da 
Abruem. Ao final das discussões, ficou 
definido que na reunião administrativa 
de fevereiro será  definida uma reunião 
do Conselho Pleno da Abruem para a 
definição da nova composição das 
Câmaras.

De acordo com o reitor da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, 
Leonardo Beroldt, é importante que a Abruem e seus integrantes olhem 
para as Câmaras e pensem em uma possível reestruturação, tendo em vista 
que a participação mais ampla nas atividades das Câmaras facilita muito 
a participação das universidades.”Essa seria uma forma de a Abruem se 
tornar cada vez mais conhecida dentro das universidades, de enraizarmos a 
Associação dentro das instituições”, explica. 

Neste contexto, o presidente da Abruem destacou que é importante 
essa possibilidade de ampliar esse espaço e ter agendas mais coletivas nas 
Câmaras. “A construção coletiva nos ajuda a criar demandas coletivas”.

Recesso

Na reunião ainda foi definido que o recesso de final de ano da Abruem 
se dará entre os dias 21 de dezembro de 2020 e 4 de janeiro de 2021.

RNP

Encerradas as discussões administrativas, os reitores presentes e a 
Associação realizaram uma reunião com a Rede Nacional de Pesquisa (RNP). 
Durante a reunião, da qual participou a gerente de Relacionamento da RNP, 
Beatriz Zoss, foram destacadas as ações de relacionamento das afiliadas da 
Abruem com a RNP neste ano de 2020.

“Esse foi um ano bastante produtivo e de aproximação da RNP com a 
Abruem. Só no início da pandemia, foram mais de 120h de conversas em 
40 dias com gestores, pesquisadores e técnicos de universidades afiliadas à 
Abruem. Espero que em 2021 só fortaleçamos essa relação”, destacou Beatriz. 
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CALENDÁRIO 2021

01 a 31 de Janeiro

24 de Fevereiro

31 de Março

28 de abril

19 a 22 de maio 

Data a definir no mês 
de junho

28 de julho

25 de agosto

29 setembro

27 a 30 de outubro

24de novembro

15 de dezembro

Recesso Administrativo

Reunião Mensal em Brasília

Reunião Mensal em Brasília

Reunião Mensal em Brasília

66º Fórum Nacional de Reitores da Abruem 
Realização: Universidade Regional do 
Cariri - Urca –Crato/Juazeiro do Norte – 
Ceará.

Viagem Internacional da Abruem

Reunião Mensal em Brasília

Reunião Mensal em Brasília

Reunião Mensal em Brasília

67º Fórum Nacional de Reitores da Abruem 
Realização: Universidade Estadual de 
Alagoas – Uneal – Maceió – Alagoas

Reunião Mensal em Brasília

Reunião Mensal e de encerramento do ano 
em Brasília

Ainda durante a fala da RNP, 
foi apresentado pelo diretor de 
Serviços da RNP, Luiz Coelho, o 
serviço de emissão de diplomas 
digitais por parte da Rede. Ele 
explicou que a substituição do 
diploma físico por um digital não é 

simplesmente substituir um papel por um arquivo PDF. “É substituir um papel 
por uma estrutura digital que pode ser consumida por sistemas. Sistemas 
vão ler esse diploma e vão saber todos os dados daquele aluno”, destacou

Já o gerente de Soluções da RNP, Helder Vitorino, explicou em sua fala 
sobre o convênio com o MEC para a aquisição de chips com pacote de dados 
e que foi disponibilizado às afiliadas da Abruem também. 

Ao final da reunião, o presidente da Abruem, Rodrigo Zanin, agradeceu 
a todos a participação. “Foi um semestre de desafios e aprendizados. Não 
tenho como mensurar e agradecer a cada um de vocês pelas discussões em 
momentos tão importantes. O que desejo a vocês é um 2021 muito melhor”, 
ressaltou.

CÂMARA DE EAD DA ABRUEM ABRE CHAMADA 
PARA A OFERTA DE VAGAS NO PROJETO 
MOBILIDADE ACADÊMICA VIRTUAL

A Câmara da EaD da Abruem 
convida todas as Universidades afiliadas 
a participarem do  Projeto Mobilidade 
Acadêmica Virtual, do Programa EaD em 
Rede. O Projeto ofertará aos estudantes 
de graduação das Universidades Estaduais 
e Municipais, vagas em disciplinas que 
poderão ser oferecidas online.

As inscrições de disciplinas devem ser feitas até 5 de fevereiro de 2021.

Acesse aqui os documentos:

 - Carta convite 

- Termo de Adesão 

- Planilha a ser preenchida (anexo 1) 

- Cronograma (anexo 2)

 Para ofertar vagas em disciplinas é necessário que a universidade assine 
o Termo de Adesão, preencha os dados do Anexo 1 e relacione as disciplinas 
e ementas. A inscrição deve ser feita pelo link

https://www.cead.udesc.br/?idFormulario=55 

O email para dúvidas é o camaraead.abruem@gmail.com.

http://www.abruem.org.br/images/PDF/Convite_Mobilidade_EaD_2021.pdf
http://www.abruem.org.br/images/PDF/TERMO_DE_ADES%C3%83O_ead_21.docx
http://www.abruem.org.br/images/PDF/ANEXO_1_ead_21.xlsx
http://www.abruem.org.br/images/PDF/ANEXO_2_ead_21.docx
https://www.cead.udesc.br/?idFormulario=55
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 CONFIRA O CALENDÁRIO DAS ATIVIDADES DA 
ABRUEM
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