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Atividades Rejane Mendes Moreira de Almeida Magalhães tem graduação em Letras 

pela UFBA. É pesquisadora do Setor Ruiano da FCRB há mais de cinco 

décadas e sua chefe desde 1993. 

É autora de diversos artigos e livros sobre Rui Barbosa, entre os quais se 

destacam Rui Barbosa na Vila Maria Augusta (1. ed. 1994; 2. ed. no prelo) e 

Rui Barbosa, cronologia da vida e da obra (1. ed. 1995; 2. ed. 1999). 

Em colaboração com Américo Jacobina Lacombe, preparou o Roteiro das 

Obras Completas de Rui Barbosa (1974), obra referencial para os estudos 

ruianos. Com Marta de Senna, organizou Rui Barbosa em perspectiva (2007) 

e, com Soraia Farias Reolon Pereira, foi responsável pela publicação de 

Campanha Civilista: correspondência e estudos (2012), no qual tem um 

ensaio intitulado "Rui, candidato à Presidência da República". 

É líder, com Marta de Senna, do Grupo de Pesquisa "Estudos sobre Rui 

Barbosa", cadastrado no Diretório Geral de Grupos de Pesquisa desde 2003. 
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Ao longo dos anos tem auxiliado inúmeros estudiosos na elaboração de suas 

dissertações e teses acadêmicas. 

Idealizadora do banco de dados "Frases e Pensamentos de Rui Barbosa", 

disponível no sítio da FCRB, é sua principal consultora, atendendo a 

pesquisadores da vida e da obra de Rui Barbosa, tanto em presença, nas 

dependências da FCRB, quanto remotamente. 

 


