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Secretário recebe com entusiasmo
representantes das IES filiadas
instituídas, sendo elas de Extensão, de Pós-Graduação,
de Graduação, de Internacionalização e de Ensino a
Distância e UAB.

Na semana passada, os reitores das instituições de ensino superior (IES) filiadas à ABRUEM se
reuniram, em Brasília, para uma série de compromissos. Na terça-feira, eles participaram de um encontro
no Ministério da Educação (MEC), e na quarta-feira as
reuniões ocorreram na sede da associação.
Compromissos no MEC
O encontro com o secretário de educação
superior, Luiz Claudio Costa, ocorreu na terça-feira
(30), às 14h, na Esplanada dos Ministérios.
Na ocasião, o secretário falou sobre a importância de um diálogo entre os reitores das universidades públicas – estaduais, municipais e federais – para
que haja uma pluralidade na oferta de cursos por
região.
Costa levantou esse ponto para que sejam
evitadas as implantações dos mesmos cursos – por
IES estaduais e federais, por exemplo – numa mesma
região.
O secretário, importante parceiro da associação, também destacou a seriedade do trabalho
realizado pela ABRUEM ao longo dos anos.
“Tivemos a oportunidade de realizar um
importante debate para orientar os rumos da associação na busca pelo fortalecimento do ensino superior
do país”, comemorou o presidente da ABRUEM,
Antonio Joaquim Bastos da Silva.
Encontro com as Câmaras
O encontro entre a administração da ABRUEM
e os representantes das Câmaras e da Comissão de
Hospitais de Ensino foi realizado às 9h da quarta-feira
(31), na sede da associação.
Nessa reunião, foi passado aos presentes o
modo de elaboração do documento que cada Câmara
e a Comissão de Hospitais de Ensino devem entregar
à administração da ABRUEM, logo após o 49.º Fórum
Nacional de Reitores.
Antes disso, as Câmaras e a Comissão de
Hospitais de Ensino deverão realizar uma apresentação – com os resultados obtidos e as propostas
chegadas – na 49.ª edição do Fórum Nacional de
Reitores, que acontece em Salvador entre os dias 5 e 8
de outubro.
No total, a ABRUEM tem cinco Câmaras

Reunião administrativa
Às 14h da quarta-feira, os reitores da associação
começaram a reunião administrativa mensal.
Num primeiro momento, eles recepcionaram o
professor Carlo Naldi, atual coordenador da recémcriada Uni-Itália, associação que conta com a participação do ministério italiano de Universidade e Pesquisa e
do Ministério de Relações Exteriores.
Durante a conversa, os reitores trataram com
Naldi sobre as possibilidades de intercâmbio de alunos e
pesquisadores.
Mais tarde, às 15h30, os representantes da
associação receberam a conselheira Almerinda
Carvalho, do programa Ciência sem Fronteira.
Também na reunião administrativa foram realizados relatos sobre as duas reuniões com o MEC – dos dias
15 e 30 de agosto – e da visita do embaixador da Bélgica,
no dia 11 de agosto.
Outro assunto tratado foi o 49.º Fórum Nacional
de Reitores, que acontece entre os dias 5 e 8 de outubro e
aborda a qualidade da gestão acadêmica nas IES
estaduais e municipais.
O Fórum Nacional de Reitores é uma promoção
da ABRUEM, que terá essa edição realizada pelas
universidades do Estado da Bahia (UNEB), Estadual de
Santa Cruz (UESC), do Sudoeste da Bahia (UESB) e
Estadual de Feira de Santana (UEFS).
Por fim, foi tratado do convite que a ABRUEM
recebeu para participar do Plano Nacional de Formação
de Professores da Educação Básica (PARFOR), que
acontece nos dias 21 e 22 deste mês.

Presentes na reunião das Câmaras
Rozangela Maria de Almeida Fernandes Wyszomirska –
Reitora da UNCISAL (suplente na Comissão de Hospitais de
Ensino)
Mariane Franco – Pró-reitora de Extensão da UEPA
(representando a reitora Marília Brasil Xavier, presidente da
Câmara de Extensão)
José Bites de Carvalho – Pró-reitor de Graduação UNEB
Carlos Luciano Sant'Ana Vargas – Vice-reitor e diretor do
Hospital Universitário da UEPG
José Carlos Amador – Diretor do Hospital Universitário da
UEM (representando o reitor Julio Santiago Prates Filho,
titular na Comissão de Hospitais de Ensino)
Carlos Fernando de Araújo Calado – Reitor da UPE
(presidente da Câmara de Internacionalização)
Sebastião Iberes Lopes Melo – Reitor da UDESC (presidente
da Câmara de EAD/UAB)
Carlos Roberto Ferreira – Secretário executivo da ABRUEM

Apresentação das Câmaras
Câmara de Extensão – 6 de outubro, às 10h15
Câmara de Pós-Graduação – 6 de outubro, às 11h15
Câmara de Graduação – 6 de outubro, às 15h45
Câmara de EAD/UAB – 6 de outubro, às 16h45
Câmara de Internacionalização – 7 de outubro, às 11h15
Comissão de Hospitais de Ensino – 7 de outubro, às 10h15
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