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TOMA POSSE NOVA DIRETORIA DA ABRUEM
A diretoria assume o comando da Associação pelo biênio 2022/2024. As eleições 
ocorreram durante o Fórum Nacional das Reitoras e dos Reitores da Abruem realiza-
do no mês de maio.

O reitor da Universidade Regional 
do Cariri (Urca), Francisco do O’ de 
Lima Júnior,  e o reitor da Universidade 
Estadual de Alagoas, Odilon Máximo de 
Morais,  assumiram a presidência e a 
vice- presidência, respectivamente, da 
Associação Brasileira dos Reitores das 
Universidades Estaduais e Municipais 
(Abruem).  Eles ficam à frente da gestão 
da entidade pelo biênio 2022-2024. A 
solenidade de posse foi realizada na 
noite da última sexta-feira (9), na sede 
da Urca, no Crato, município da região 

do Cariri, no Ceará, com a presença da governadora Izolda Cela.

Os titulares da diretoria, representada pelos Conselho Deliberativo e Conselho 
Fiscal, também foram empossados na ocasião. 

“Nosso compromisso é o fortalecimento da Abruem. Vamos apostar mais nas 
nossas Universidades Estaduais e Municipais do Brasil”, frisou Francisco do O’ de 
Lima Júnior, presidente empossado da Abruem em seu discurso. 

Para o reitor da Uneal e vice-presidente da Associação, é um momento 
histórico. “É uma grande honra ocupar tão importante cargo. A Abruem foi criada 
em 1991, está presente em 22 estados e congrega 47 universidades estaduais e 
municipais do Brasil. O desafio é grande e estamos prontos para fazer o melhor 
pela educação superior”, afirmou. 

A governadora do Ceará desejou 
sucesso à nova empreitada dos 
reitores. “A integração que esta 
entidade promove mobiliza saberes 
importantes. Temos nas universidades 
um ambiente de oportunidades para 
a juventude. Desejo que seja cada vez 
mais profícuo o trabalho da Abruem. 
Que a universidade chegue mais perto 
das pessoas, mais perto do interior”.

Também estiveram presentes 
representantes do Fundo Nacional 



Informativo da Associação | Abruem

de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE), secretários de Educação do 
Estado, Eliane Estrela, e da Ciência, 
Tecnologia e Educação Superior, 
Carlos Décimo, e o vice-prefeito do 
Crato, André Barreto.

O reitor da Universidade do 
Estado de Mato Grosso, Rodrigo 
Bruno Zanin, despediu-se do cargo 
de presidente da Abruem, no 
período de 2020-2022, destacando 

os desafios enfrentados, bem como deixando votos de sucesso à nova 
gestão. “Temos certeza que vocês farão um brilhante trabalho à frente da 
Abruem”, frisou.

Compromisso da Abruem

Cerca de 40% das matrículas de educação superior do Brasil são feitas 
nas universidades estaduais e municipais. Ou seja, no Brasil, de cada 10 
alunos matriculados no ensino superior, 4 estão em universidades estaduais 
ou municipais. O trabalho da Abruem é tornar a educação superior ainda 
mais acessível e com mais qualidade.

O novo presidente da Abruem destaca a importância de o evento 
de posse ter sido realizado no interior. “Uma das características das 
(universidades) estaduais e municipais no País é exatamente essa: a questão 
da capilaridade no interior do país. Poder fazer educação superior, levar 
educação superior para o interior. Então aqui é um ato simbólico, fazer essa 
transmissão é mostrar a importância do interior, que tem uma preocupação 
e uma necessidade de fazer a formação da sua população”, reforçou o reitor. 

Novo Presidente da Abruem

Francisco do O’ de Lima Júnior é doutor 
em Desenvolvimento Econômico pelo Instituto 
de Economia da Universidade Estadual de 
Campinas/SP (IE-UNICAMP), na área de 
concentração Desenvolvimento Econômico, 
Espaço e Meio Ambiente. Realizou Estágio de 
Doutorado com Bolsa CAPES no Institut für 
Geographie - Universität Innsbruck, na Áustria. 
Possui Mestrado em Economia pelo Instituto 
de Economia e Relações Internacionais da 
Universidade Federal de Uberlândia/MG (2008) 
e Graduação em Ciências Econômicas pela 
Universidade Regional do Cariri (Urca) (2001). 
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O professor tem Especialização em Planejamento e Políticas Educacionais 
pela URCA (2004) e em Relações Internacionais e Diplomacia pela UNISINOS/
RS (2021). Atualmente é professor Associado do Departamento de 
Economia da Urca e também da Diretoria do Geopark Araripe, um Projeto 
de Desenvolvimento e Preservação Territorial reconhecido e tutelado pelo 
Programa de Geoparks Mundiais da Unesco. 

É membro permanente dos seguintes Programas de Pós-graduação: 
Programa de Pós-graduação em Economia Regional e Urbana (PPGERU 
- Mestrado Acadêmico), da Urca e do Programa de Pós-graduação em 
Planejamento e Dinâmicas Territoriais do Semiárido (PLANDITES - Mestrado 
Acadêmico), da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), 
Campus Avançado de Pau dos Ferros/RN. 

Francisco ainda é membro da Rede Internacional Interdisciplinar de 
Pesquisadores em Desenvolvimento de Territórios (Rede-TER) e atuou 
como professor pesquisador da Cátedra Unesco Geoparks, Sustainable 
Regional Development and Healthy Lifestyles do Programa de Cátedras 
e Rede UNITWIN da UNESCO. Trabalha com temas na área de Economia 
e Desenvolvimento Econômico, com ênfase em Economia Política da 
Urbanização, Economia e Desenvolvimento Regional e Urbano, Planejamento 
Regional e Urbano, Economia do Ceará e do Cariri, explorando investigações 
como: território e desenvolvimento, espacialidades econômicas e rede 
urbana, transformações inter e intra urbanas, divisão espacial do trabalho 
no capitalismo contemporâneo. É reitor da Universidade Regional do Cariri 
(URCA).

Nova Diretoria a Abruem

Presidente

Francisco do Ó de Lima Júnior

reitor URCA – Universidade Regional do Cariri

Vice-presidente

Odilon Máximo de Morais

reitor UNEAL - Universidade Estadual de Alagoas

Conselho Deliberativo

Titulares

Célia Regina Diniz

reitora UEPB - Universidade Estadual da Paraíba

Juliene Rezende Cunha

reitora UNIFIMES - Centro Universitário de Mineiros
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Cicilia Raquel Maia Leite

reitora UERN - Universidade do Estado do Rio Grande  do Norte

Suplentes

Miguel Sanches Neto

reitor UEPG - Universidade Estadual de Ponta Grossa

Leonardo Alvim Beroldt da Silva

reitor UERGS - Universidade Estadual do Rio Grande do Sul

Dilmar Baretta

reitor UDESC – Universidade do Estado de Santa Catarina

Conselho Fiscal

Titulares

Marco Aurélio Ferreira

reitor UNIFAE - Centro Universitário das Faculdades  Associadas de Ensino

Lavinia Rosa Rodrigues

reitora UEMG - Universidade do Estado de Minas Gerais

Clay Anderson Nunes Chagas

reitor UEPA - Universidade do Estado do Pará

Suplentes

Nara Lúcia Perondi Fortes

reitora UNITAU – Universidade de Taubaté

Laércio Alves de Carvalho

reitor UEMS - Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul

Alberto Barella Netto 

reitor UniRV – Universidade de Rio Verde

Assessoria de Comunicação Social da Abruem, 
com informações da Uneal e da Urca
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DIRETORIA DA ABRUEM ENCERRA BIÊNIO 
2020/2022 COM CONQUISTAS

Os últimos dois anos 
foram de extremas mudanças 
para o mundo como um 
todo, inclusive no que tange 
à educação superior. A 
pandemia de covid-19 nos 
apresentou desafios de todas 
as ordens e nos instigou a 
revermos nossas formas de 
ensinar. O ensino mediado 
por tecnologias passou a 
ser a regra, levando todos a 

se reinventarem. Foi neste contexto que a diretoria que ficou à frente da 
Abruem no biênio 2020/2022 assumiu a gestão após eleição realizada em 15 
de julho de 2020.

Durante esse período, as reitoras e reitores da Associação passaram, 
definitivamente, a se reunir mensalmente de forma online e não 
presencialmente. Com o desenvolvimento das vacinas contra a doença e da 
vacinação massiva da população, inclusive com IES estaduais e municipais 
Brasil afora auxiliando nesta vacinação,  o número de mortes por covid-19 
reduziu e houve a possibilidade da flexibilização de algumas regras 
sanitárias. Com isso, em setembro de 2021 foi realizada a primeira reunião 
administrativa híbrida da Associação, com participantes acompanhando 
exclusivamente online e outros participando presencialmente na sede da 
Abruem, em Brasília.

SEMINÁRIO
Diante da necessidade de 

isolamento social, a Abruem 
não realizou nenhum de seus 
tradicionais Fóruns anuais em 
2020. No entanto, 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, as Câmara Técnicas da Abruem realizaram palestras 
e discussões com temáticas que abordavam a Educação Superior em 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, presidente da 
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Abruem no biênio 2020/2022,  o evento foi muito produtivo, com avanços 
consideráveis em diversas discussões. “ Os resultados dos trabalhos das 
Câmaras foi fantástico”, destacou.

Fóruns

Com a flexibilização das regras sanitárias, 
um ano e nove meses após o início da 
pandemia, foi possível a realização do 66º 
Fórum de Reitoras e Reitores da Abruem, 
que ocorreu no início do mês de dezembro 
de 2021 em Juazeiro do Norte, no Ceará. O 
evento, ainda em decorrência das medidas 
sanitárias, foi restrito aos reitores, ou a seus 
representantes, das instituições de ensino 
superior filiadas. 

“Esse primeiro Fórum presencial após 
dois anos renovou nossas expectativas… O 

Fórum presencial sempre energisa a possibilidade de renovação de agendas”, 
afirmou o anfitrião do evento, reitor da Universidade Estadual do Cariri e 
atual presidente da Abruem, Francisco do O’ de 
Lima Júnior.

Em maio de 2022 foi realizado o 67º 
Fórum da Abruem em Maceió, Alagoas, com a 
Universidade Estadual de Alagoas à frente da 
organização do evento. Dessa vez, o Fórum 
pôde ser maior, com a participação, além 
dos reitores, também de representantes 
das IES. Esse, inclusive, marcou a retomada 
da participação das Câmaras Técnicas da 
Associação nos Fóruns. 

Aproximação

Nos últimos dois anos, a Abruem viveu 
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 (Crub) e, durante um período, 
passou a ter reuniões periódicas com a 
Secretaria de Educação Superior do Ministério 
da Educação. 

Em 2020 e 2021, a Associação e as afiliadas 
tiveram uma maior aproximação com a Rede Nacional de Pesquisa (RNP), 
abrindo possibilidades de parcerias e resoluções de problemas. 
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No sentido de dar maior visibilidade às demandas das universidades 
estaduais e municipais, neste período, uma das lutas da Abruem foi a retomada 
de uma Frente Parlamentar em Defesa das Instituições de Ensino Superior 
Estaduais e Municipais. Diversas reuniões, além de uma audiência pública, 
foram realizadas com os deputados federais para viabilizar a reativação da 
Frente. 

Missão internacional

Também em virtude da melhora da pandemia de covid-19, a Associação 
pôde voltar a trabalhar na realização de sua missão internacional anual, que 
estava sendo adiada desde 2020. O destino neste ano será o México, sendo 
que a viagem ocorrerá no próximo mês de outubro e já está na fase final de 
organização.

Câmaras Técnicas

Nos últimos dois anos, sobretudo a partir de 
2021, as Câmaras Técnicas da Abruem tiveram 
um papel fundamental para o bom andamento 
dos trabalhos da Associação. Diversas reuniões 
ocorreram para que fossem feitas as discussões 
pertinentes a cada uma das áreas. Algumas 
Câmaras também realizaram pesquisas a respeito 
de temáticas importantes às universidades e outras 
publicaram livros ou estão em vias de publicar livros 
onlines com textos das mais variadas universidades 
filiadas.

Também foi disponibilizado no site da Abruem 
uma aba para que as Câmaras possam registrar suas 
atividades.

30 anos

O ano de 2021 foi marcante para a Associação: a Abruem completou, em 
25 de outubro, 30 anos de existência. A 
Associação foi criada durante o  XII Fórum 
de Reitores das Universidades Estaduais 
e Municipais Brasileiras  em 1991 e tem 
uma história de lutas e conquistas. 

A Abruem, por meio de suas 47 
instituições de ensino superior filiadas, 
está presente hoje em 22 estados 
brasileiros, com aproximadamente 700 
mil alunos regularmente matriculados 
em graduações, mais de 43.200 docentes e 65 mil servidores técnico-
administrativos vinculados.
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Ao todo, as universidades associadas ofertam à população em geral 
26 hospitais universitários, 13 hospitais veterinários e 69 estruturas 
odontológicas. Como principal característica a capilaridade, as IES estaduais 
e municipais ofertam, hoje, 4.271 cursos de graduação, 782 Programas de 
Pós-Graduação Stricto Sensu (PPGSS) a nível de mestrado e 521 PPGSS a 
nível de doutorado. Estão matriculados regularmente nos PPGSS, mais de 
111 mil estudantes/pesquisadores.

Confira abaixo a Diretoria que esteve à frente da 
Associação nos últimos dois anos:

Presidente

Rodrigo Bruno Zanin

reitor da Universidade do Estado do Mato Grosso

Vice-presidente

Pedro Henrique de Barros Falcão

reitor da Universidade de Pernambuco

Conselho Deliberativo

Titulares

 Leonardo Alvim Beroldt da Silva

reitor da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul

Clay Anderson Nunes Chagas

reitor da Universidade do Estado do Pará

Francisco do O’ de Lima Júnior

reitor da Universidade Regional do Cariri

 

Suplentes

Gustavo Pereira da Costa

reitor da Universidade Estadual do Maranhão

Evandro do Nascimento Silva

reitor da Universidade Estadual de Feira de Santana

 Alberto Barella Netto

reitor da Universidade de Rio Verde
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Conselho Fiscal

 Titulares

 Lavinia Rosa Rodrigues

reitora da Universidade do Estado de Minas Gerais

 Fátima Aparecida da Cruz Padoan

reitora da Universidade Estadual do Norte do Paraná

 Odilon Máximo de Morais

reitor da Universidade Estadual de Alagoas

 

Suplentes

Miguel Sanches Neto

reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa

Alfredo José Machado Neto

reitor do Centro Universitário Municipal de Franca

Raul Ernesto Lopez Palacio

reitor da Universidade Estadual do Norte Fluminense

Galeria de fotos
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