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ABRUEM reúne reitores
para encontro mensal
Apresentação de proposta de
vídeo institucional da ABRUEM

Dando continuidade ao ciclo de reuniões
mensais da ABRUEM, na última quarta-feira reitores e
demais representantes das instituições de ensino
superior (IES) filiadas à associação estiveram em
Brasília para a reunião administrativa de outubro, que
começou às 14h. Além disso, houve o encontro dos
representantes das Câmaras e da Comissão dos
Hospitais de Ensino, que entregaram os respectivos
relatórios para a associação.
No encontro, foi finalizado o Documento da
ABRUEM, um pedido do ministro da Educação,
Fernando Haddad, para a associação. Ainda este mês,
o documento, que contém um diagnóstico das instituições de ensino superior filiadas à ABRUEM, será
encaminhado ao Ministério da Educação, ao Ministério
da Ciência e Tecnologia, à Presidência da República e
aos demais órgãos responsáveis.
Na reunião administrativa, também foi realizada uma avaliação sobre o 49.º Fórum Nacional de

Reitores, que aconteceu em Salvador entre os dias 5 e 8
de outubro. Os reitores elegeram como destaque dessa
edição do fórum, que foi classificado como ótimo, as
apresentações das Câmaras – Graduação, Extensão,
Internacionalização, Pós-Graduação e Ensino a
Distância e UAB – instituídas pela associação neste ano.
As Câmaras da ABRUEM surgiram a partir de um
pedido de quatro pró-reitores de extensão, que foram até
Brasília solicitar que a associação criasse um local para
fomentar a discussão do tema. A ABRUEM abraçou a
ideia dos pró-reitores Gisele Quineli, da UEPG;
Mohamed Habib, da Unicamp; Raimundo dos Santos, da
UESC; e Regina Henriques, da UERJ, e decidiu expandir
a proposta para as outras áreas do ensino superior.
Outros pontos debatidos durante a reunião foram
a Missão Internacional da ABRUEM de 2012 e os temas
para o 50.º Fórum Nacional de Reitores. Para o último, as
propostas que se destacaram foram mobilidade interna,
o consórcio entre as IES da ABRUEM e o consórcio
Dinter. Sobre a missão à Bélgica e à
Alemanha, que deve acontecer em junho do
próximo ano, foram explanados os contatos que estão
sendo realizados para o fechamento do roteiro de visitas.
Por fim, foi apresenta aos reitores a proposta do
vídeo institucional da ABRUEM. O reitor da UEMG, Dijon
Moraes, que ficou com a incumbência de tratar de
assuntos referentes ao vídeo, levou até Brasília o representante da empresa NETI, Marcelo Lambert, para que
ele pudesse apresentar a proposta do vídeo aos representantes da ABRUEM.
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