
Biografia da Dra. Vianne Timmons, Presidente e Vice-Reitora 

 

Desde que se tornou a sétima presidente e vice-reitora da Universidade de Regina, em primeiro 

de setembro de 2008, a Dra. Vianne Timmons assumiu um papel de liderança no delineamento 

da direção estratégica da universidade. 

 

Realizou esse delineamento, em grande parte, por meio do desenvolvimento e da implementação 

do último plano estratégico da universidade, intitulado mâmawohkamâtowin: Nosso Trabalho, 

Nosso Povo, Nossas Comunidades. Esse plano, cujo título na língua do povo Cree significa 

“trabalhando em conjunto por objetivos em comum”, foi desenvolvido após consultas extensivas 

na comunidade universitária e fora dela. Sendo assim, o plano articula uma visão compreensiva 

que vem guiando a instituição de 2009 até o presente, e além, e que deu vida nova à sua missão 

acadêmica tríplice: ensinar, pesquisar e servir à comunidade. 

 

O plano é composto por várias áreas de concentração, incluindo: interação entre aluno e 

funcionário; reputação da instituição quanto ao ensino e à excelência na pesquisa; colaboração 

com organizações em comunidades provinciais, nacionais e internacionais; e educação de alunos 

aborígenes, que terão um papel de extrema importância no futuro da província de Saskatchewan. 

 

Sob a liderança da Dra. Timmons, um grande progresso se deu nessas áreas. Após vários anos de 

declínio no número de matrículas, a quantidade de alunos cresceu consideravelmente: hoje, 

temos o número recorde de mais de 13.500 alunos matriculados tanto na universidade quanto nas 

três instituições de ensino profissionalizante que são federadas a ela. Os membros do corpo 

docente e discente estão recebendo reconhecimento nacional e internacional pelo seu trabalho, e 

a universidade está atraindo mais investimentos externos para pesquisa do que já atraiu em toda a 

sua história. Outro fato de igual importância é o crescimento da diversidade na Universidade de 

Regina: aproximadamente 12% dos alunos são de fora do Canadá, e outros 11% se declaram de 

descendência aborígene. 

 

Como presidente e vice-reitora, a Dra. Timmons mantém um programa abrangente de pesquisa, 

com ênfase especial na alfabetização de famílias e na educação inclusiva. É uma pessoa ativa na 

comunidade acadêmica nos âmbitos regional, nacional e internacional, e atualmente ocupa o 

cargo de presidente da Associação Internacional do Estudo Científico das Deficiências 

Intelectuais e do Desenvolvimento, além de ser vice-presidente da Organização Interamericana 

de Educação Superior (Região do Canadá), e membro da Fundação Canadense para a Inovação. 

 

No decorrer da sua carreira, a Dra. Timmons foi autora e editora de nove livros, escreveu mais de 

uma dúzia de capítulos para livros, e participou de mais de 40 artigos em periódicos acadêmicos 

proeminentes. Participou, como investigadora principal ou coinvestigadora, de mais de 30 

projetos financiados de pesquisa, e já apresentou cerca de 200 palestras, a convite, sobre o seu 

trabalho. 

 

A Dra. Timmons tem o título de Bacharel em Artes, conferido em 1979 pela Universidade 

Mount Allison, em Sackville, na província de New Brunswick, após a conclusão da graduação 

dupla em Psicologia e Inglês. Obteve o grau de Bacharel em Educação com concentração em 

Educação Especial em 1980 na Universidade Acadia, em Wolfville, na província de Nova Scotia. 
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Em 1983, completou um Mestrado em Educação com concentração em Educação Especial na 

Universidade Gonzaga, em Spokane, Washington, EUA, e obteve o Doutorado em Psicologia da 

Educação em 1993 na Universidade de Calgary. 

 

A Dra. Timmons cresceu na província de Newfoundland and Labrador, e passou o começo da 

carreira de magistério nas províncias de Alberta e British Columbia. Mudou-se para a parte 

atlântica do Canadá em 1992 para ingressar na Universidade St. Francis Xavier, onde foi chefe 

do Departamento de Educação. Em 1996, juntou-se ao corpo docente de Educação da 

Universidade de Prince Edward Island, e se tornou Vice-Presidente da área de Desenvolvimento 

Acadêmico em 2001 – posição que manteve até ingressar na Universidade de Regina. 

 

Foi nomeada uma das “100 Mulheres mais Poderoras” do Canadá em 2008, 2009, 2010 e 2011. 

Também foi escolhida uma das dez mulheres mais influentes da província de Saskatchewan em 

2009. Nesse mesmo ano, recebeu o Prêmio de Alfabetização dos Correios do Canadá, e em 2010 

recebeu o Prêmio Nacional de Educação Inclusiva da Associação Canadense de Vivência em 

Comunidade. A Associação Canadense de Psicologia da Educação a presenteou com o Prêmio 

Carol Crealock em 2012 pelo trabalho que desenvolveu a vida inteira nessa área, e a Cruz 

Vermelha a presenteou com o Prêmio Humanitário em 2013. Em 2014, recebeu o Prêmio de 

Reconhecimento das Administradoras Acadêmicas Sênior do Canadá pela liderança na promoção 

da e no incentivo à diversidade em instituições acadêmicas canadenses. 

 

A Dra. Vianne Timmons é membro do povo aborígene Bras d’Or Mi’kmaq, da província de 

Nova Scotia. 

 

 

 


