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UEMS recebe quase R$ 2 mi para bolsas de
iniciação à docência.
A UEMS foi contemplada no Programa Institucional de Bolsa de
Iniciação à Docência (PIBID), com a aprovação do projeto 'A Construção da
Identidade Profissional Docente: formação compartilhada entre a
Universidade e a Escola de Educação Básica', que prevê a concessão de
bolsas para acadêmicos das licenciaturas inseridas no projeto, bem como
para professores das escolas de educação básica que receberão esses
bolsistas. O investimento total do projeto é de R$ 1.995.840,00.
As atividades serão desenvolvidas em dois anos, com previsão de
que fossem selecionados os alunos bolsistas e os professores supervisores
por meio de edital publicado pela pró-reitoria de ensino. O projeto institucional abrange 14 cursos de licenciaturas distribuídas em 10 unidades universitárias: Amambai (Ciências Sociais e História), Campo Grande (Pedagogia),
Cassilândia (Letras e Matemática), Coxim (Ciências Biológicas), Ivinhema
(Ciências Biológicas), Jardim (Geografia e Letras), Mundo Novo (Ciências
Biológicas), Naviraí (Química), Nova Andradina (Matemática), Paranaíba
(Ciências Sociais e Pedagogia).
Está previsto a concessão de 108 bolsas de iniciação à docência para os
acadêmicos, 14 bolsas de supervisão para os professores das escolas
parceiras que receberão os bolsistas e 14 bolsas de coordenação para
professores da UEMS que serão responsáveis pelo desenvolvimento de
subprojetos em cada uma das licenciaturas.

UENF firma acordo para
internacionalização
da pós-graduação

Universidade do Norte Fluminense (UENF)

IES com reitores eleitos
recentemente
Universidade Estadual do Norte
Fluminense Darcy Ribeiro (UENF)
Reitor Silvério de Paiva Freitas
Universidade Regional do Cariri (URCA)
Reitora Antônia Otonite de Oliveira Cortez

O colegiado acadêmico da Universidade do Norte Fluminense (UENF)
aprovou no dia 12 de julho, o acordo de cooperação com a Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) que permitirá a concessão de bolsas de doutorado sanduíche (em que parte da formação se dá no exterior) a todos os dez programas da UENF que mantêm cursos de doutorado. Para o
reitor Silvério de Paiva Freitas, trata-se de uma “iniciativa relevante para a internacionalização da pós-graduação da UENF”.
O Programa Institucional de Bolsas de Doutorado Sanduíche no Exterior
(PDSE) contemplará todos os cursos da UENF, independente do conceito. Tratase de um programa institucional da CAPES com o objetivo de qualificar recursos
humanos de alto nível por meio da concessão de cotas de bolsas de doutorado
sanduíche. O PDSE, que será aplicado em universidades de todo o país, foi um
dos destaques na comemoração dos 60 anos da CAPES, no dia 11 de julho, que
teve a participação do reitor da UENF.
As bolsas serão destinadas aos alunos brasileiros regularmente matriculados nos cursos de doutorado das instituições de ensino superior (IES) participantes, com potencial científico para o desenvolvimento dos estudos propostos no
exterior. Cada curso receberá em 2011 duas cotas de bolsa. Cada cota representa
12 meses de estudo, que pode ser utilizada por até três estudantes em um período
mínimo de quatro meses.

Câmaras
instituídas
pela
associação
se reúnem
em Brasília

Delegação da ABRUEM firma acordos em Portugal
Entre os dias 6 e 18 de junho, os integrantes da Missão Internacional da ABRUEM
realizaram uma série de visitas técnicas, em Portugal, aos órgãos ligados ao ensino superior
do país e também às universidades. Neste período a delegação passou pelas cidades de Vila
Real, Braga, Bragança, Porto, Aveiro, Coimbra e Lisboa. Durante a viagem, os integrantes da
comitiva da associação fecharam importantes acordos de cooperação internacional, que
favorecem a mobilidade acadêmica. No total, foram firmados 26 convênios.

49° Fórum Nacional de
Reitores acontece em
Salvador
A fim de debater a 'Qualidade da
Gestão Acadêmica nas IES Estaduais e
Municipais', a ABRUEM reúne representantes das IES filiadas, entre os dias 5 e 8 de
outubro, para a 49ª edição do Fórum
Nacional de Reitores, que ocorrerá na capital
baiana.

Ministro da Educação
recebe reitores da ABRUEM
No próximo dia 10, os representantes das
IES associadas à ABRUEM participam de uma
reunião no Ministério da Educação, na qual
estarão presentes o Ministro da Educação,
Fernando Haddad; o secretário de Educação
Superior, Luiz Claudio Costa e a equipe do MEC.
Entre os temas debatidos estão os programas de
mobilidade acadêmica e a expansão do ensino
superior.

Reitores têm compromisso com a Embaixada da
Bélgica no próximo dia 11
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Trabalhando para o fortalecimento do
ensino superior
Durante todo o ano, a ABRUEM vem
trabalhando para que o ensino superior do
país seja cada vez mais forte e qualificado,
pois, entendemos, tanto eu, quanto os
demais reitores, que a educação é um dos
pilares de uma nação forte, desenvolvida e
soberana. Por isso, os esforços realizados
pela associação para que o ensino superior
do Brasil atinja patamares altíssimos têm
sido incansáveis e contínuos. Somente
neste ano realizamos uma série de ações
que vão de encontro a esse nosso ideal.
Reuniões com importantes figuras ligadas a educação do país, e que
almejam o mesmo que a ABRUEM, fazem parte do cotidiano da associação.
Tanto que este mês, temos uma reunião no Ministério da Educação, na qual,
estará presente o Ministro Fernando Haddad. Este encontro é fruto de uma
reivindicação minha e do reitor João Carlos Gomes junto ao secretário de
Educação Superior, Luiz Claudio Costa.
Neste ano também instituímos Câmaras, que visam identificar os
problemas que atrapalham o desenvolvimento do ensino superior e propor
soluções para enfrentá-los até a raiz. Hoje, temos as Câmaras de graduação,
extensão, relações internacionais, pesquisa e pós-graduação e ensino a
distância. Sendo elas importantes locais de discussão, estudos e no qual não
se cerceia os pensamentos a respeito dos assuntos tratados.
Visando a internacionalização do ensino superior, recentemente
realizamos uma viagem a Portugal, onde conhecemos uma série de órgãos
ligados a educação superior e universidades lusitanas. Como resultado,
trouxemos na bagagem uma série de acordos de cooperação internacional,
que foram firmados pelos representantes das IES filiadas com as IES portuguesas. Fiquei imensamente feliz com o resultado, pois, mais uma vez cumprimos com uma de nossas missões, que é proporcionar aos representantes de
nossas associadas, a possibilidade de fechar acordos que viabilizem a mobilidade acadêmica.
Ainda nesse mês, temos uma reunião com a Embaixada na Bélgica, a
qual foi marcada após um almoço de negócios entre eu e o Embaixador Claude
Misson. Entre os assuntos que trataremos nesse encontro, é uma possível
Missão Internacional da associação ao país belga, o que seria muito recompensador, tendo em vista que a Bélgica possui um IDH elevadíssimo e uma das
maiores taxas de alfabetização do mundo.
Em outubro, temos mais uma edição do Fórum Nacional de Reitores,
desta vez em Salvador, onde debateremos a ‘Qualidade da Gestão Acadêmica
nas IES Estaduais e Municipais’. Tenho certeza que será mais um encontro
fantástico e estou ansioso para ver as apresentações que as Câmaras instituídas realizarão para gente. Deixo a todos um cordial abraço.
Antonio Joaquim Bastos da Silva
Presidente da ABRUEM
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Salvador recebe próxima edição do Fórum Nacional de Reitores
A Associação Brasileira dos Reitores das Universidades
Estaduais e Municipais (ABRUEM), promove entre os dias 5 e 8 de
outubro, em Salvador, o 49° Fórum Nacional de Reitores. Para realizar
esta edição do evento, a associação conta com o apoio das universidades do Estado da Bahia (UNEB), Estadual de Santa Cruz (UESC), do
Sudoeste da Bahia (UESB) e Estadual de Feira de Santana (UEFS).
Neste Fórum, o tema central será a 'Qualidade da Gestão
Acadêmica nas IES Estaduais e Municipais', sendo este dividido nos
seguintes sub-temas: Plano Nacional de Educação (PNE), o exame
nacional de docentes, a mobilidade acadêmica e autonomia universitá-

ria e financeira das universidades estaduais e municipais. Além disso, as
cinco Câmaras – graduação, pós-graduação, extensão, internacionalização, ensino a distancia e UAB – instituídas pela ABRUEM irão realizar
uma apresentação.
Cidade que recebe esta edição do Fórum Nacional de Reitores,
Salvador foi a primeira capital brasileira e possui uma série de atrativos
turísticos, que vão desde o patrimônio histórico, o conjunto arquitetônico,
o litoral até a cultura local, da qual fazem parte a música, a culinária e a
religião.

EDIÇÃO ANTERIOR DO FÓRUM
“Nós precisamos ter uma identidade maior das universidades
para com os seus governos estaduais. No momento em que isso for
conseguido, os próprios governadores vão fazer com que haja maior
interação dos estados com o Governo Federal”, destacou o presidente
da associação, Antonio Joaquim Bastos da Silva na abertura do 48ª
Fórum Nacional de Reitores.
Promovido pela ABRUEM em parceria com a Universidade do
Estado do Pará (UEPA), a 48ª edição do evento, que ocorreu em Belém,
entre os dias 11 e 14 de maio, abordou as 'Relações Institucionais das
IES da ABRUEM com o Governo Federal'.
'Políticas do governo federal para o avanço da educação superior e suas oportunidades para as IES da ABRUEM' foi o tema exposto
pela presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Malvina Tânia Tuttman. O secretário de Estado da Ciência e Tecnologia do Pará, Alex Fiuza discursou
sobre as 'Colaborações com a União em Ciência, Tecnologia e
Presidente
Presidente do
do Inep,
Inep, Malvina
Malvina Tuttman,
Tuttman, no
no 48º
48º Fórum,
Fórum, em
em Belém
Belém
Inovação para o desenvolvimento local'.
A mesa temática que debateu o 'Apoio Federal à Extensão nas IES da ABRUEM como estratégia para a inserção social institucional' teve
como conferencistas o reitor da Universidade Estadual do Ceará (UECE), Francisco de Assis Moura Araripe e o pró-reitor da Universidade Federal
do Pará (UFPA), Fernando Arthur de Freitas Neves.
Emídio Cantidio de Oliveira Filho, diretor de Programas e Bolsas da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES), abordou as 'Parcerias com o Governo Federal para a pós-graduação e pesquisas fora dos centros tradicionais de excelência'. Por fim, a
última mesa temática do Fórum, 'Estratégicas de sucesso para a gestão de fomentos federais' teve como conferencista o professor. Mario Ramos
Ribeiro, presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Pará (Fapespa).

ABRUEM traça ações com a CAPES

Reunião extraordinária foi realizada em Brasília

Em uma reunião extraordinária, que ocorreu no dia 6 de julho, os representantes das instituições de ensino superior (IES) filiadas à ABRUEM se encontraram, na
sede da associação, em Brasília. O diretor de educação à distância da Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), João Carlos Teatini,
participou da reunião, na qual ficaram estabelecidas duas metas.
Ficou definido que a ABRUEM realizaria, em nome das IES associadas, uma
única solicitação junto a CAPES para a resolução dos problemas existentes, como
repasse de recursos, assinatura de convênios. Para isso as universidades tiveram até
o dia 15 de julho para enviar à associação uma relação com as pendências existentes
junto a Universidade Aberta do Brasil de Ensino a Distância (UAB/EAD) da CAPES,
com o respectivo protocolo, nome e CNPJ da instituição.
A outra ação estabelecida foi à criação da Câmara de Ensino à Distância e
Universidade Aberta do Brasil, nos mesmos moldes da que foi criada pela Associação
Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES),
para tratar de assuntos de interesse da associação. Esta Câmara foi constituída na
última reunião administrativa da associação e será presida pelo reitor da UDESC,
Sebastião Iberes Lopes Melo.
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Duas das Câmaras constituídas pela ABRUEM se reuniram, no salão do Conselho
Nacional de Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB), em Brasília, para preparar o
material que deverão apresentar na 49ª edição do Fórum Nacional de Reitores. “As Câmaras
constituídas pela associação são importantes locais para que reitores e pró-reitores realizem
debates a fim de contribuir para solução de problemas que atravancam o avanço das IES
filiadas à ABRUEM”, ressalta o presidente da associação, Antonio Joaquim Bastos da Silva.
Câmara de Graduação reunida em Brasília

Os integrantes da Câmara de Graduação se reuniram no dia 15 de julho. Na ocasião debateram o fortalecimento das políticas de graduação,
para intensificar o debate sobre a participação igualitária das universidades estaduais e municipais em relação a outros sistemas no Fórum
Brasileiro de Pró-Reitores de Graduação (ForGRAD) e nos órgãos vinculados ao Governo Federal.
Presidida pelo reitor da UNEAL, Jairo José Campos da Costa, a Câmara de Graduação conta ainda com Elisabete Brocki, da UEA; Izabel
Avelar, da UPE; Sandra Makowiecky, da UDESC; Anete Marília Pereira, da UNIMONTES; Ana Maria di Renzo, da UNEMAT e Ludoviko Carnascialli
dos Santos, da UEL.

CÂMARA DE INTERNACIONALIZAÇÃO

Reunião da Câmara de Internacionalização

27 de julho foi o dia definido pelos integrantes da Câmara de Internacionalização para
preparar o material que será apresentado no próximo Fórum. Na reunião desta Câmara, que é
presidida pelo reitor da UPE, Carlos Fernando Calado estavam presentes os seguintes
integrantes: Evanilde Benedito, da UEM; Izabel Cristina Takitane, da UNESP; Margarida
Gandara Rauen, da UNICENTRO; Gilson Scharnik, da UEG que estava acompanhado de
Patrícia Farias, também da UEG e o secretário da Câmara, José Guido Corrêa de Araújo da
UPE.
Ao todo, a associação tem constituídas cinco Câmaras, sendo uma para tratar de
temas referentes à graduação, uma para extensão, uma para relações internacionais, uma
para pesquisa e pós-graduação e uma para ensino a distância.
No próximo dia 11, os integrantes da Câmara de Extensão se reúnem em Brasília.
Presidida pela reitora da UEPA, Marília Brasil Xavier, a Câmara de Extensão conta ainda com
os pró-reitores Gisele Quinelli, da UEPG; Mohamed Habib, da UNICAMP; Raimundo Bonfim,
da UESC; Regina Henriques, da UERJ; Maria de Fátima Ribas, da UNITINS e José Falcão
Sobrinho, da UVA.

Comissão Mista de Orçamento acata proposição das IES estaduais e municipais
O vice-presidente da ABRUEM, João Carlos Gomes participou na
manhã do dia 5 de julho, da reunião do Comitê de Exame de
Admissibilidade de Emendas da Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização, que discute emendas à Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) para 2012. Representando a associação, João
Carlos Gomes foi convidado pelo deputado federal, pelo estado do
Paraná, Alex Canziani, titular da Comissão de Educação e Cultura da
Câmara Federal e suplente da Comissão Mista de Orçamento.
“Trata-se de uma reunião fechada, à qual tivemos acesso pela
intercessão do deputado Alex Canziani”, explica o vice-presidente da
ABRUEM, destacando a oportunidade de defender um pleito justo das
instituições de ensino superior (IES) estaduais e municipais, com relação
à contrapartida no repasse de recursos por parte da União. Perante os
deputados do Comitê de Exame de Admissibilidade de Emendas, o reitor
prestou esclarecimentos sobre a importância da Emenda 36800002, de
autoria do deputado Canziani, que trata das 'Transferências Voluntárias'
do governo federal às universidades estaduais e municipais, através de
emendas parlamentares e convênios, entre outros projetos.
Ao final da reunião, João Carlos Gomes comemorou a aprovação
da proposição das IES estaduais e municipais, pelo Comitê de Exame de
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Reitores da ABRUEM participam de
compromissos em Brasília

Câmaras constituídas pela
ABRUEM se reúnem em Brasília

CÂMARA DE GRADUAÇÃO
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Admissibilidade e também pela Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização. Com isso, o parágrafo 5º do artigo 36 da LDO
2012, passará a ter a seguinte redação: “... no caso de transferências para
ações voltadas para o ensino superior, os limites mínimos de contrapartida a que se refere o parágrafo primeiro desse artigo serão fixados em
1%...”.
“A fixação desse percentual é fundamental para continuidade de
diversos projetos e programas desenvolvidos pelas IES estaduais e
municipais em parceira com o governo federal, assim como os recursos
recebidos através de emendas parlamentares, imprescindíveis para a
realização de obras e aquisição de equipamentos”, afirma João Carlos
Gomes. Pelo texto original, apresentado pelo governo, a taxa de contrapartida deveria ser de até 20%.
A proposição das IES estaduais e municipais ser aceita pelo
Comitê de Exame de Admissibilidade e pela Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização é uma grande vitória da atual gestão
da ABRUEM, que tem nos presidente, Antonio Joaquim Bastos da Silva e
vice-presidente, João Carlos Gomes, dois defensores ferrenhos da
diminuição ou exclusão da necessidade da taxa de contrapartida.

No dia 27 de julho, a Associação Brasileira dos Reitores das
Universidades Estaduais e Municipais (ABRUEM) reuniu representantes das
instituições de ensino superior (IES) filiadas para a reunião administrativa
mensal da associação. Durante o encontro, que começou às 14h, na sede do
CRUB, em Brasília, os temas abordados foram à viagem realizada a Portugal,
o 49° Fórum Nacional de Reitores, a constituição da Câmara de Ensino à
Distância e Universidade Aberta do Brasil e as reuniões com o Ministério da
Educação (MEC) e com a Embaixada da Bélgica.
Houve um relato sobre a viagem realizada a Portugal, entre os dias 6 e
18 de junho. Além disso, foi apresentado um importante resultado obtido nesta
viagem, os acordos de cooperação internacional que foram firmados durante
as visitas técnicas. No total, a Missão Internacional da associação voltou do
país lusitano com 26 convênios que favorecem a mobilidade acadêmica e o
intercâmbio cultural assinados.
“É muito importante passar para os nossos associados às experiências de viagem, falar do modo de funcionamento do ensino superior em outro
país e principalmente, apresentar os resultados obtidos. Foram fechados
muitos acordos, e tenho certeza que futuramente as IES que tiveram representantes nessa Missão Internacional, firmarão novos convênios”, analisa o
presidente da ABRUEM, Antonio Joaquim Bastos da Silva.
Também na reunião, os reitores abordaram o 49° Fórum Nacional de
Reitores, promovido pela ABRUEM, a próxima edição ocorrerá em Salvador,
entre os dias 5 e 8 de outubro e abordará a 'Qualidade da gestão acadêmica
nas IES estaduais e municipais'. No encontro também foi ressaltado que o
secretário executivo da associação, Carlos Roberto Ferreira esteve na capital
baiana nos dias 19 e 20 de julho cuidando dos preparativos que o evento exige.
Para realização desta edição do Fórum, a ABRUEM conta com o apoio das
universidades do Estado da Bahia (UNEB), Estadual de Santa Cruz (UESC),
do Sudoeste da Bahia (UESB) e Estadual de Feira de Santana (UEFS).
Outro ponto tratado na reunião foi à constituição da Câmara de Ensino
à Distância e Universidade Aberta do Brasil. Esta Câmara será presidida pelo
reitor da UDESC, Sebastião Iberes Lopes Melo e terá ainda como integrantes o
vice-reitor da UNITINS, Fernando Spanhol; o coordenador da EAD/UAB da
UNEB, Silvar Ferreira Ribeiro; o coordenador do núcleo de EAD da UNESP,

Klaus Schlüzen Junior; a professora da UEM, Maria Luisa Furlan Costa; a
professora da UNIOESTE, Beatriz Dal Molin; o pró-reitor de ensino a distância
da USCS, Denis Donaire e o assessor da UDESC, Estevão Roberto Ribeiro, no
cargo de secretário desta Câmara.
Também durante este encontro os reitores aprovaram a entrega do
diploma de mérito ao deputado federal, pelo estado do Paraná, Alex Canziani.
Diploma concedido ao deputado, pela colaboração e apoio junto à ABRUEM
aos pleitos que visam o fortalecimento do ensino superior no país, principalmente no que se refere à diminuição da taxa de contrapartida. Os outros pontos
debatidos foram as reuniões com o Ministério da Educação e com a
Embaixada da Bélgica no Brasil.

Compromisso no MEC
No dia 10 de agosto os representantes das IES associadas à ABRUEM têm uma reunião no auditório do MEC, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília,
na qual estarão presentes o Ministro, Fernando Haddad; o secretário de Educação Superior, Luiz Claudio Costa e outros representantes do MEC. Entre os assuntos que serão tratados estão os desafios do Plano Nacional de Educação (PNE) para a educação superior; o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e formas de
ingresso; os programas de mobilidade acadêmica e a expansão do ensino superior. O encontro começa às 9h e se estende até as 17h.

Reunião com a Embaixada da Bélgica
Um dia após a audiência no MEC, os reitores da ABRUEM têm um encontro com os representantes da Embaixada da Bélgica no Brasil, na sede da
associação. Nesta reunião será realizada uma apresentação das universidades e dos centros de pesquisa belgas, a participação destes no programa 'Ciência sem
Fronteiras' e uma eventual Missão da ABRUEM à Bélgica. Esta reunião foi marcada pelo presidente da associação Antonio Joaquim Bastos da Silva e pelo
Embaixador da Bélgica no Brasil, Claude Misson. Após um almoço de negócios, que ocorreu no dia 27 de julho, no qual conversaram sobre uma infinidade de
assuntos, ambos decidiram que é importante haver uma reunião entre os representantes da Embaixada e os da ABRUEM.

Reunião com assessora do Senador João Vicente Claudino
No dia 27 pela manhã, o presidente da associação, Antonio Joaquim Bastos da Silva e o secretário executivo, Carlos Roberto Ferreira, tiveram um encontro, na sede da ABRUEM, com Myrian Medeiros assessora do senador pelo Estado do Piauí, João Vicente Claudino. Nesta reunião foi abordado o modo como o
senador João Vicente pode colaborar com a ABRUEM com as IES filiadas. “Temos claro que a melhor maneira (de colaboração) é através de apoio junto a pleitos
defendidos pela associação, que visam o fortalecimento do ensino superior. Como exemplo, podemos destacar as ações que buscam a diminuição da taxa de
contrapartida e que lutam por condições iguais para as universidades federais, estaduais e municipais nos editais abertos pelos órgãos federais”, ressaltou o
presidente da ABRUEM, Antonio Joaquim Bastos da Silva.
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Missão Internacional da ABRUEM conhece instituições de ensino superior portuguesas

Presidente Antonio Joaquim (dir.)
entrega placa comemorativa ao
presidente da AULP (esq.)

Antonio Joaquim (esq.), o reitor
Antonio Cunha (centro) e o vice Rui
Vieira de Castro no auditório da UM

Reunião com representantes da UP

A fim de conhecer um modelo de educação diferente e
fechar acordos que propiciem a mobilidade acadêmica, a delegação da Associação Brasileira dos Reitores das Universidades
Estaduais e Municipais realizou, entre os dias 6 e 18 de junho, uma
série de visitas técnicas às instituições de ensino superior (IES) de
Portugal. Durante a estada no país lusitano os 29 integrantes da
comitiva passaram pelas cidades de Vila Real, Braga, Bragança,
Porto, Aveiro, Coimbra e Lisboa.
O presidente da ABRUEM, Antonio Joaquim Bastos da
Silva, ressaltou, antes da viagem, a importância das visitas técnicas aos órgãos ligados ao ensino superior de outros países. “Nas
viagens temos a oportunidade de fechar parcerias com universidades estrangeiras que beneficiam os dois lados. Isso é um passo
muito importante para o fortalecimento do ensino superior das IES
filiadas à associação”, explicou Antonio Joaquim.
O ciclo de visitas da Missão Internacional da ABRUEM
começou por Vila Real, cidade dona de uma bela paisagem
natural, na qual os integrantes da delegação tiveram a oportunidade de conhecer a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
(UTAD), instituição que presa pela pesquisa e extensão a serviço
da comunidade. Nesta universidade a comitiva da associação foi
recepcionada pelo reitor Carlos Alberto Sequeira.
Também em Vila Real, os reitores tiveram um encontro
com o CRUP, órgão criado em 1979, que tem como função a
coordenação e representação das universidades e institutos
públicos portugueses e também da Universidade Católica
Portuguesa. Entre suas competências está o dever de contribuir
para o estreitamento das ligações com órgãos estrangeiros.
Durante esse encontro foram apresentados os modos de funcionamento e atuação tanto do CRUP quanto da ABRUEM.
Em Bragança, a Missão Internacional da associação
participou do XXI Encontro da Associação das Universidades de
Língua Portuguesa (AULP), que tem como presidente o reitor da
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Clélio Compolina
Diniz. A AULP tem entre seus objetivos a promoção da cooperação
entre universidades e IES através do intercâmbio de pesquisadores e estudantes.
No terceiro dia de visitas às IES lusitanas, a delegação
conheceu as instalações da Universidade do Minho (UM), na qual
participou de uma reunião com o reitor Antonio Cunha, que apresentou as estratégias e indicadores de internacionalização e

possibilidades de acordos de cooperação com a UM, instituição
que busca realizar programas que visem o intercâmbio cultural,
científico e técnico com instituições e órgãos internacionais,
através da mobilidade de estudantes e docentes.
Na cidade do Porto, conhecida mundialmente pelo patrimônio histórico, a comitiva da ABRUEM visitou a Universidade do
Porto, considerada, atualmente a maior instituição de ensino e
pesquisa científica de Portugal e que ao longo deste ano deve
receber 700 alunos brasileiros. Nesta IES, a comitiva foi recebida
pelo reitor José Carlos Marques dos Santos.
Já em Coimbra, a Missão Internacional da ABRUEM
realizou uma visita á mais antiga IES de Portugal, a Universidade
de Coimbra (UC), na qual foi recepcionada pelo reitor João Gabriel
Silva, pelo vice-reitor Joaquim Ramos de Carvalho e pela chefe da
divisão de relações internacionais Maria Filomena Marques de
Carvalho. Neste encontro, os integrantes da delegação apresentaram as potencialidades de suas respectivas universidades aos
membros da UC presentes na reunião.
Após esta visita o presidente da ABRUEM, Antonio
Joaquim destacou a importância do contato com a Universidade de
Coimbra. “Além de ser uma das mais renomadas e importantes
universidades do mundo, a UC apóia programas de mobilidade
acadêmica e intercâmbio cultural, isso fica claro quando percebese a quantidade de alunos de outros países que estudam aqui”,
ressaltou o Antonio Joaquim referindo-se ao fato da Universidade
de Coimbra ser considerada a IES mais cosmopolita de Portugal,
abrigando alunos de diversos cantos do mundo.
Em Aveiro, conhecida como 'Veneza de Portugal', o reitor
Manuel Assunção, os vice-reitores Eduardo Silva, Carlos Pascoal
Neto e a assessora de relações internacionais Carla Oliveira
recepcionaram os integrantes da comitiva na Universidade de
Aveiro. Nesta ocasião, o presidente da ABRUEM, Antonio Joaquim
realizou uma apresentação sobre o modo de operação da associação.
Na capital lusitana, Lisboa, a Missão Internacional visitou
as Universidades Católica Portuguesa (UCP), Nova de Lisboa
(UNL), Aberta (UAb), de Lisboa (UL) e Técnica de Lisboa (UTL). Na
UCP foi o reitor Manuel Braga da Cruz quem recebeu a comitiva da
ABRUEM na reitoria da instituição. A UCP está espalhada por
quatro Centros Regionais em Portugal (Braga, Porto, Beiras e
Lisboa), e possui um Instituto em Macau.

INTEGRANTES DA DELEGAÇÃO

Universidade de Coimbra fez parte do
roteiro de visitas de nossa comitiva

Fizeram parte da Missão Internacional da ABRUEM: Antonio Joaquim Bastos da Silva, presidente da ABRUEM, chefe da delegação e
reitor da UESC; João Carlos Gomes – vice-presidente da ABRUEM e reitor da UEPG; Alcibiades Luiz Orlando, reitor da UNIOESTE; Carlos
Alberto Pereira da Silva, reitor da UESPI; Carlos Fernando de Araújo Calado, reitor da UPE; Carlos Roberto Ferreira, secretário executivo da
ABRUEM; Cristianne Cordeiro Nascimento, pró-reitora de extensão da UEL; Décio Sperandio, assessor técnico da SETI-PR; Dijon Moraes
Junior – reitor da UEMG; Fernando Guaragna Martins, reitor da UERGS; Francisco Lledo dos Santos, pró-reitor de assuntos estudantis da
UNEMAT; Gilberto Caixeta da Silva, assessor técnico da SETI-MG; Jairo José Campos da Costa, reitor da UNEAL; José Bites de Carvalho – próreitor de ensino de graduação da UNEB; Julio Cezar Durigan, reitor da UNESP; Julio Santiago Prates Filho, reitor da UEM; Maria Glória da Paz,
professora da UNEB; Maria Luiza Silva Santos, ouvidora da UESC; Marília Brasil Xavier, reitora da UEPA; Melo Borges, doutor; Nádina
Aparecida Moreno, reitora da UEL; Osnara Maria Mongruel Gomes, coordenadora do programa de pós-graduação de Odontologia da UEPG;
Paulo Roberto Pinto Santos, reitor da UESB; Rinaldo Bernadelli Junior, vice-reitor da UENP; Rosângela Mantemor Carnevalli Durigan, professora da UNESP; Rozangela Maria de Almeida Fernandes Wyszomirska, reitora da UNCISAL; Santuza Abras, vice-reitora da UEMG; Vitor Hugo
Zanette, reitor da UNICENTRO e José Mestre, guia da comitiva.

O reitor Antonio Rendas e o vice-reitor José Esteves
Pereira receberam a delegação da associação na UNL. Fundada
em 1973, esta IES tem como missão a pesquisa no plano internacional, privilegiando áreas interdisciplinares, incluindo a pesquisa
norteada para a resolução dos problemas que afetam a sociedade.
Na UAb, os integrantes da delegação foram recepcionados
pelo reitor Carlos Reis e pela vice-reitora Carla Oliveira. A UAb é
pioneira no ensino superior a distância em Portugal. Já na UL,
instituição de tradição histórica e que preza pela pesquisa a serviço
da comunidade, a Missão Internacional teve uma reunião com o
reitor António Sampaio da Nóvoa, com o vice-reitor António
Vasconcelos Tavares e com os professores Tomás Patrocínio e
Conceição Santos Silva.
O último compromisso de nossa comitiva em solo português foi uma visita às instalações da UTL, na qual o reitor
Fernando Ramôa Ribeiro, juntamente com a vice-reitora Maria da
Conceição Peleteiro e com a coordenadora de relações externas,
Isabel França recepcionaram os integrantes da Missão
Internacional da ABRUEM.
Em todas as universidades e demais órgãos ligados a
educação, visitados pela Missão Internacional da ABRUEM em
Portugal, o presidente e o vice-presidente da associação, Antonio
Joaquim Bastos da Silva e João Carlos Gomes, respectivamente,
entregaram uma placa comemorativa a passagem da delegação
da ABRUEM pelo local.
Durante as visitas realizadas no período em que a comitiva
esteve em Portugal, 26 acordos de cooperação internacional
foram assinados com as IES lusitanas (confira no quadro). Para o
presidente Bastos da Silva este fato demonstra a importância da
viagem e evidencia que a associação vem contribuindo, com uma
de suas missões de forma significativa, ao proporcionar aos
reitores das IES filiadas, a possibilidade de fechar acordos que
viabilizem a mobilidade acadêmica.
“Venho agradecer o apoio de todos que contribuíram
conosco durante esta viagem, em especial ao professor Melo
Borges e ao guia da delegação José Mestre. Também quero deixar
meus sinceros agradecimentos às universidades que nos recepcionaram, ao CRUP e também enaltecer o clima agradável e amistoso proporcionado por todos os integrantes da nossa Missão
Internacional”, disse Carlos Roberto Ferreira, secretário executivo
da ABRUEM, após o fim dos compromissos.

Missão Internacional da ABRUEM na UNL

Presidente Antonio Joaquim (esq.) e o
reitor António Sampaio da Nóvoa (dir.)

Reunião na UTL

CONVÊNIOS ASSINADOS
Universidade do Porto – UNICENTRO
Universidade de Lisboa – UEPG, UEM e UEL
Universidade Técnica de Lisboa – UEL
Universidade de Aveiro – UEPG, UEMG e UEM
Universidade Nova de Lisboa – UESC, UEL, UEPG, UNEAL, UNCISAL, UEM,
UERGS, UNEB, UNICENTRO, UNIOESTE, UEPA, UESPI, UPE, UESB, UENP.
Universidade Aberta – UEL e UEPG
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro – UPE

