GRUPO COIMBRA DE DIRIGENTES DE UNIVERSIDADES BRASILEIRAS

IX ASSEMBLEIA GERAL DO GCUB
No dia 24 de outubro, ocorreu, na Aula Magna da Università di Parma, a IX Assembleia
Geral do Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras. A reunião, que ocorre todos os anos
concomitantemente ao Seminário Internacional do GCUB, é um importante momento de
encontro das universidades associadas, e de tomada de decisões pertinentes ao
funcionamento da associação.
Na ocasião, o Magnífico Reitor Loris Borghi (foto à direita), da Università di Parma
deu boas-vindas aos participantes da Assembleia, que foi declarada aberta pela Reitora da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte e Presidente do GCUB na gestão de outubro
de 2014 a outubro de 2016, Professora Doutora Ângela Maria Paiva Cruz.
Durante o dia, foram abordados os temas presentes na pauta da associação, como a
definição da sede da próxima Assembleia Geral e Seminário Internacional do GCUB, a
aprovação ou rejeição de solicitações de adesão à associação, votação da nova diretoria do
GCUB, apresentação do relatório da gestão outubro 2014 – outubro 2016 e do relatório
fiscal do último ano.
Nesse sentido, definiu-se que a sede do próximo
Seminário Internacional e Assembleia Geral, que ocorrerá em
outubro de 2017, será a Universidade Federal do Mato Grosso –
UFMT. Além da universidade mais votada, que foi representada
pela Professora Doutora Maria Lúcia Cavalli Neder (foto à
direita), candidatou-se, também, a Universidade Federal de São
Paulo (UNIFESP), representada pela Professora Doutora Maria
José Fernandes. Nessa oportunidade aprovou-se, também, após votação, a proposta
apresentada pelo Magnífico Reitor Marcelo Fernandes de Aquino, da Universidade do Vale
do Rio dos Sinos - UNISINOS, para que o Seminário Internacional e Assembleia Geral do
Grupo fosse realizado alternadamente no Brasil e no exterior.
Além disso, os Reitores e representantes devidamente qualificados, aprovaram a
solicitação de cinco universidades para aderir à associação, entre elas: a Universidade
Federal do Oeste do Pará (UFOPA); a Universidade Federal do Oeste da Bahia
(UFOB); a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB); a Universidade
Federal do Sul da Bahia (UFSB) e a Universidade Federal do Vale do São Francisco
(UNIVASF). Após as aprovações, o número de universidades associadas ao GCUB passou
de 72 para 77.
Ademais, a IX Assembleia Geral do GCUB encerrou a gestão de outubro de 2014 a
outubro de 2016, presidida pela Magnífica Reitora Ângela Maria Paiva Cruz, para eleger a
nova gestão 2016 – 2018. Para a Diretoria, foram eleitos o Reitor José de Arimateia Dantas
Lopes (UFPI), como Presidente; a Reitora Adélia Maria Carvalho de Melo Pinheiro
(UESC), como 1º Vice – Presidente; a Reitora Cleuza Maria Dias Sobral (FURG),
como 2º Vice – Presidente; o Reitor Marcelo Fernandes de Aquino (UNISINOS),
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como 3º Vice – Presidente; e a Reitora Maria José de Sena (UFRPE), como 4º Vice –
Presidente. Já o Conselho Fiscal passa a ser composto pela Reitora Margareth Diniz
(UFPB), pelo Reitor Gil Jutuca (UNIRIO) e pela Reitora Soraya Smaili (UNIFESP),
tendo
como
Suplente
o
Reitor
Klaus
Capelle
(UFABC).
Por fim, a Assembleia foi encerrada com a apresentação do Relatório de Gestão do
Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras, referente ao período de outubro de 2014 a
outubro de 2016. Nessa oportunidade, a Diretora Executiva do GCUB, Professora Doutora
Rossana Valéria de Souza e Silva (foto à esquerda)
apresentou informações detalhadas sobre os programas e
projetos desenvolvidos pelo grupo, reuniões realizadas com
parceiros nacionais e internacionais e eventos acadêmicos dos
quais o Grupo participou durante o período. Foi apresentado,
ainda, o Relatório Fiscal do último ano, que foi aprovado pelos
Reitores e representantes das universidades associadas presentes.
Confira as fotos do dia 24 de outubro no álbum “IX Assembleia Geral do GCUB: 24
de outubro de 2016”.

